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İçerik

Giriş

- 2023 Eğitim Vizyonu uygulamaları çerçevesinde ön plana çıkan güçlü yanları:
İlimizdeki okullaşma oranlarının yüksek olması, Velilerin eğitimi önemsemeleri, deneyimli yöneticilerin olması,
yöneticilere ulaşımın kolay olması, yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açık olması, yöneticilerin katılımcılığı
desteklemeleri, yatılılık ve bursluluk imkânlarının olması, ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yürütme yetkinliği
gelişmiş insan kaynağının varlığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanımı, elektronik
bilgi sistemlerinin etkin kullanımı, paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması
Yeniliğe, gelişime ve takım çalışmasına yatkın insan kaynağı, çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliğinin olması
Bölümler arası iletişimin güçlü olması, çalışanlara yönelik mesleki gelişim imkânlarının olması, çeşitli iletişim
imkânlarının olması, okul sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına ilişkin çalışmaların yapılması, öz değerlendirme ve kalite
geliştirme çalışmalarının yapılması, yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesi
- Karşılaşmaları beklenen sorunları: Sosyo kültürel çevrenin,ekonomik durumların ve eğitim düzeylerinin
yetersizliği,özel eğitim anaokullarının yetersizliği,donanım ve materyallerin yetersizliği,okulların fiziki şartlarının çağın
düzeyinin altında olması, etkileşimli ortak bir programda kapsayıcı bir ortak planlamanın yapılmaması,bütçelendirmede
farklı dağılımların olması,teşvik unsurlarının eşit olmaması,ortak hedeflerin olmaması,mali koşulların yetersizliği,
okulların vizyon farklılıklarının olması,öğretmen yetersizliklerinin olması, mevcut öğretmenlerin Tasarım beceri
atölyelerine uygun olarak bilgi ve becerilerinin yetersiz olması, tasarım ve beceri atölyelerinde oluşabilecek iş kazaları,
finasman kaynaklarının yetersizliği, eğitim kurumunun bulunduğu çevresel riskler, eğitim kurumunun bulunduğu çevre
öğrenci potasiyeli, öğrenci yeteneklerini ölçecek mekanın yetersizliği, paydaşlar arasında iletişim problemi, maddi imkan
yetersizliği, ortak hedef oluşturamamak, donanımlı personel yetersizliği, okulların bulunduğu bölgelerde sosyo-kültürel
farklılıklar sebebiyle rehberlik hizmetlerinin gerekleri yerine getirilemeyebiliyor(Velinin katkısının olmaması), öğrenci
devamsızlıklarının hedeflerin uygulanmasında eksikliklere sebep olması, bazı okullarda rehberlik öğretmeni bulunmaması
sebebiyle etkinliklerini gerçekleştirememesi, farklı idareci tutumları rehberlik hizmelerin uygulaması konusunda önemli
farklılıklar yaratması, alan dışı kişilerin rehber öğretmen olarak atanması, her okulda rehber öğretmen olmaması, rehberlik
saatlerinin her okul kademesinde olmaması, öğretmenlerin rehberlik hizmetlerinin uygulanması konusunda yeterli bilgi
ve donanıma sahip olmaması, velilerin ve öğrencilerin kararlarını önyargılara dayandırması, yüksek öğretime gitmek
isteyen öğrencilerin akademik başarılarının düşük olması, dezavantajlı öğrencilerde devamsızlığın fazla olması, mesleki
eğitim kurum ve okullarındaki velilerin okula ilgisizliği, mesleki eğitim okullarının velilerinin çoğunun merkezden uzakta
yaşamalarına bağlı okulla iletişimsizlikleri, uygulamalı derslerin sektör içinde verilmesi beraberinde yasal sorunlar
getirmesi, okul sektör işbirliğinde, sektör içinde öğrencinin eğitimini birebir sağlayan eğitmen, usta öğretici yada
mühendis bulunmaması, istihdam ile ilgili tüm kurumların Her okul türlerinde ihtiyaç duyulan uzman personelin
olmaması
Görevlendirmede bölgesel olarak okullar arasında mesafenin fazla olması
Hakkaniyetsiz ödüllendirmenin çalışma barışını ve kurum içi ilişkileri bozması

İstenilen başarı düzeyinin dış etkenlerden dolayı yakalanamaması durumunda motivasyonun düşmesi
Okullarda norm fazlası öğretmenlerin ilçe genelinde ihtiyacı bulunan okullara görevlendirilmesiÇalışkan öğretmen ve
yöneticilerin üst yöneticiler tarafından engellendiğinde mesleki körelmenin yaşanması
Zümre başkanlarının zümrelerinin derslerine girerek özgün uygulamaları zümre arkadaşlarıyla paylaşır. Sosyolojik ve
fiziki dezavantajlı kurumların denetim ve rehberlik açısından farklılıkları göz önünde bulundurulmalı
Öğretmenlerin teftiş fobisi yaşaması
İnternet ortamındaki hazır belgelerin kullanımını yaygınlaştırır, zenginleştirilmiş içeriklerin uygulanmasına engel olur
Özel okullar arasındaki farkların bulunması
Düzenli ve devamlı teftiş yapılmaması
Eğitim öğretim uygulama farklılıkları
Sertifika eğitimi veren kurumların eğitim ve sınav standartları oluşturmak
E-sınav merkezi kurmak
Sertifika eğitimi veren kurumların bürokrasisini azaltmak
Serfitika eğitimi veren eğiticilerin niteliğini artırmak
Üniverstelerle sertifikalı programlar ve eğitimlerle ilgili iş birliği yapılması
Talep ve ihtiyaca uygun sertifika programları açılmasını sağlamak
Eğitimcilerin ve programlarının farklılıkları
Eğitim kurum türlerinin farklı olması
Maddi imkanı yüksek olan okullar ile düşük okullar arasındaki yabancı dil eğitiminin farklı oluşuDil labaratuvarı olan
okullar ile olmayan okullar arasında yabancı dil eğitiminde fark oluşmaktadır.
Tatil dönemlerinde yapılmak istenen dil kamplarına yönelik velilerin güvenlik endişesi.
Ülke dışındaki ve içindeki Yabancı dil kamplarının öğrencileri ve velileri maddi açıdan zorlaması.
İnternet bağlantısındaki sıkıntılar yurt dışındaki öğrencilerle dijital arkadaşlık kurmada sorunlar farklılıklar
oluşturmaktadır.
Şehirler arasındaki turizm potansiyeli yabancı dil eğitiminde farklılıklar doğurmaktadır.
Yurt dışı dil eğitiminde bütün öğretmenlerin istekli olmaması ve bu eğitimin pahalı olması.İmkanı olan okullarda yazılım
atölyesi, dil atölyesi, sosyal etkinlik atölyesi çalışmalarının yapılabilmesi.Mesleki derslerde bazı okullarda seviye sınıfı
uygulaması yapılırken, bazı okullarda yapılamaması.
Dil hakimiyeti ve birikimi çok iyi olan öğretmenlerin bazı okullarda bulunması, bazı okullarda bulunmaması.
Atölye çalışmalarını ( Dil atölyesi, robot atölyesi, yazılım sınıfı vb.) yürütecek öğreticinin bulunamaması.
Yapılacak bilimsel projelerde ve sosyal etkinliklerde belediyelerden ve STK lardan yeterli desteğin alınamaması.
Diyanetle yapılacak işbirliği çalışmalarında pedagojik eğitimi yeterli personelin bulunmaması.
STK larda görev alan ve Diyanette çalışan din görevlilerine pedagojik eğitim verilmesi. Din görevlileri ile imam hatip
okullarında çalışan öğretmenlerin düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunması.
Akademik ve mesleki alanlarda üniversite personelinden destek alınması
Okullara proje ve etkinlik bütçesi verilmeli.
Akademisyenlerle imam hatip okullarındaki öğretmenlerin eğitimi konusunda sürekli işbirliği yapılmalıdır.

Proje okullarında kurulan akademik danışma kurullarının işlevi ve yetkileri artırılmalı
İmam hatip liselerindeki öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu branşlarda üniversitedeki derslere katılımı sağlanmalı.
İmam hatip okulları ile yüksek öğretim kurumları arasında ulaşım zorlukları farklılıklar oluşturmaktadır.
Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim üyesi profilinin şehirlere göre farklılık arz etmesi.
Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim üyelerinin imam hatip okullarınndaki öğrencilere yeterli zaman ayıramamsı.

Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

Yüksek öğretim kurumlarının imam hatip okullarına uzak olması, öğrencilerin ulaşım zorluğu çekmesi.
Okullardan alınan verilerin doğruluğu yansıtmaması, oluşturulan hedeflere yönelik olarak geribildirimde bulunmadığı
takdirde ilerleme kaydedememek, yeterli veri tabanı altyapısı kurulmadığında sağlıklı veri elde edilemeyecektir, yönerge
açık ve net belirtilmediğinde farklı uygulamalar olabilecektir, okul bazında yapılan faaliyetlerin yeterince
desteklenmemesi, öğrencilerin yetenekleri dışında sosyal etkinliklere yönlendirilebilmesinin engellenmesi, okullara ek
mali yük oluşturması sebebiyle bu yükün okul tarafından karşılanmaması, ölçme araçları öğretmenlerce tam olarak
tanınmamış olması, öğrenci istekleri ile kabiliyetleri uyuşmuyor olması, değerlendirmelerin objektif yapılmaması,
öğretmenlerin bu noktadaki farkındalıklarının düşük olması, okullardaki BT Sınıflarının farklılıkları, Bilişim Teknolojileri
öğretmenlerinin bu konudaki farkındalık eksiklikleri ve öğretmenlerin bu konuya dirençle yaklaşması, öğrencilerin
hazırbulunuşluklarının yetersiz olması, yeterli insan ve maddi kaynağın bulunmaması, şehirdeki sanayi alanlarının azlığı,
okulların fiziki ve maddi anlamda yetersizlikleri, sanayi kuruluşlarının- üniversitelerin ve spor kulüplerinin işbirliğine
yanaşmaması, Maddi kaynak yetersizliği, dezavantajlı okulların algısının olumsuz olması sebebiyle başarılı öğrencilerin
bu okulları tercih etmemesi, Öğrencilerin sınav odaklı çalıştığı için proje tabanlı öğrenmeye sıcak bakmaması, Kırklareli
Üniversitesinin yeni olması sebebiyle yeterli donanıma sahip olmaması, Kırklareli Üniversitesinin akademik kadrosunun
yetersiz olması, gezi ve organizasyonlar için öğrencilerin zaman problemi yaşaması.
Rehberlik faaliyetlerinin arttırılası,kapsayıcı eğitimin yaygınlaştırılması,özel eğitim kurumlarının erken çocuklukta
yaygınlaştırılması,materyallere kolay ulaşılabilirlik sağlanması,tanıtım faaliyetlerinin kullanılması,el broşürlerinin
hazırlanması,ücretsiz eğitimlerin yapılması,atölyelerin oluşturulması,ortak fon oluşturulması,farkındalık çalışmalarının
yapılması,donanımlı kişilerle AR-GE çalışması yapılması, dyk kurslarının bütün okullarda açılması, il geneli ortak
sınavlar düzenlenmesi, kardeş okul etkinliğinin aktif hale getirlmesi, il genelindeki öğretim eksikliklerini belirlemek ve
eksiklerin giderilmesine yönelik planlama yapılması, yöresel kültüre uygun çalışmaların faaliyetlerin planlanması, Tüm
okullarımıza sosyal etkinliklerin uygulanabilceği (müzik, görsel sanatlar vb.) atölyelerin kurulması, okullardaki
laboratuardaki araç ve gereçlerin yeterli seviyeye getirilmesi, tasarım beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenlere
hizmetiçi eğitim yapılması, çok amaçlı atölyelerin kurulması, eğitim kurumlarında öğleye kadar akademik derslerin,
öğleden sonra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelere ayrılması, yetenek taraması yapılması, okul velilerinin eğitim
faaliyetlerine meslekleriyle ilgili katkı sunması, sanayi kuruluşlarının üretim faliyetlerinin bir kısmını okullarda
gerçekleştirilmesi, kurum içinde personel istihdamının sağlanması, okulun sosyal çevresindeki hayırsever potansiyeli
taşıyan kişilerin belirlenmesi, hayırseverlerin ortak bir ülkü etrafında motive edilmesi, her eğitim kademesinde döner
sermaye niteliğinde çalışmalar yapılması, okul bütçesine katkı sunacak farklı kaynak türlerinin oluşturulması, bilişim
teknolojilerinin öğrenciler açısından faydalı kullanılma yöntemleri ve bilinçsiz kullanımının öğrenci üzerindeki olumsuz

etkileri konularında eğitimler verilmesi, ilkokula başlayacak öğrenci velilerinin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında
eğitimler verilmesi(okula uyum, öz bakım becerileri, ders çalışma davranışının kazandırılması vb.),rehberlik hizmetleri
hususunda özellikle sınıf öğretmenlerinin eğitilmesi (mahalli hizmet içi eğitimi), beden dokunulmazlığı, ihmal ve istismar
konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, şiddete maruz kalan çocukların tanınması ve önlem alınması hususnda gerekli
çalışmaların yapılması, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı protokolü ile işbirliği içerisinde çocuğun sağlık
kontrollerinin yapılması (göz, işitme vs), madde bağımlılığından korunma ile ilgili okullarda etkinliklerin geliştirilerek
okullarda uygulanması, öğrencilere hayır deme ve kendine güven kazandırma ile ilgili çeşitli çalışmaların yapılması,
ergenlik döneminin özellikleri ile ilgiliöğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılması,lise öğrencilerinin ders
seçiminde ve meslek seçiminde sağlıklı tercihler yapabilmesi için tercih robotu hazırlanarak öğrenci hizmetine sunulması,
etnik köken ve kültürü farklı öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşabilmeleri için ildeki diğer okullara taşımalı olarak
eğitim ve öğretimine devam etmesinin sağlanması, STEM eğitimi uygulamaları yaygınlaştırıması, üniversitelerin ilgili
bölümleri ile işbirliği kurularak birlikte etkinlikler gerçekleştirilmesi, disiplinler arası işbirliğini yaygınlaştırıcı atölyeler
kurmak, mesleki eğitimin tanıtımı, okullarda yapılan çalışmaların ortaokul öğrencilerine tanıtılması, mesleki ve teknik
eğitim okullarında okul tanıtım videolarının hazırlanması, mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olan kariyer sahibi
insanların öğrencilerle buluşması, yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlere ortaokul öğrencilerininde katılımının sağlanması,
teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinin azaltılması, devamsızlığın önlenmesi, mesleki eğitimde okul veli işbirliği,
mesleki yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi, modüler eğitimi toparlayıcı adımların atılması, mesleki ve teknik eğitim
içinde yer alan atölyelerinin geliştirilmesi, uygulamalı derslerin bazılarının sektörün içinde verilmesi, uygulamalı
derslerin bazılarının sektörün içinde verilmesi, öğretmen ödüllendirmelerinin yapılması, yurt dışı istihdam alanlarının
değerlendirilmesi, okul-sektör işbirliğinin arttırılması, mezun takibi, istihdam alanlarının takibi, e- mezun portalının aktif
kullanılması,
Okullardan sağlıklı veri alabilecek internet tabanlı bir altyapı oluşturmak, bakanlık bazında oluşan veriler doğrultusunda
okullara geribildirimde bulunarak okul temelli gelişimi sağlamak, bakanlıktaki veriler ile il milli eğitim müdürlüklerindeki
verileri aynı çatı altında birleştirmek, okul bazında yıllık hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşacak yol haritası
oluşturmak, eğitim vizyonumuzda belirtilen" her öğrencinin kendi müfredatı vardır" söyleminden hareketle
öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına uygun değerlendirme araçları oluşturmak ve bu kapsamda alternatif ölçme araçları
belirlemek, belirlenen alternatif ölçme araçlarının tanıtımını ve uygulamalarını uygulayıcı olan öğretmenlerle paylaşmak,
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği oluşturarak yapılan sportif faaliyetlerde katılan
ve dereceye giren öğrencilerin takip edilerek desteklenmesi, sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin raporlarının tutularak
yıllar bazında gelişim verilerinin tutulması, Sosyal ve Kültürel faaliyetler konusunda okul bazlı bütçelerin belirlenmesi,
öğrencilere ayrıca bir sosyal etkinlik karnesi verilmesi, Kazanım temelli değerlendirme sistemine geçmek,
öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerine uygun ortaöğretim yönlendirmeleri yapmak, öğrencilerin nota dayalı eğitim
bakış açısını kazanım temelli değerlendirme uygulayarak değiştirmek, Öğrencilerimize yapılan yeterlilik temelli ölçme ile
ortaya çıkan öğrenme eksikliklerini belirlemek, belirlenen öğrenme eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik olarak ek
çalışmalar yapmak, yeterlilik temelli ölçmeye göre ortaöğretim yerleştirmelerinde bulunmak, her okula kodlama ve
bilgisayar atölyelerinin kurulması, her okula kodlamayı bilen ve uygulanan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin
görevlendirilmesi, okulların maddi ve fiziksel ihtiyaçlarını giderilmesi, İl Milli eğitim Müdürlüklerinin okullara bu

Sorun
Alanları

anlamada danışmanlık yapması, dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik içerikler üretilecek ve öğretmen eğitimleri
yapılması, öğretmenlerin kendi öğrenme içeriklerini oluşturacak mesleki eğitimler yapılması, EBA gibi bulut bilişim
sistemlerine bu içeriklerinin adapte edilememesi, öğrencilerin farklı zaman ve mekânlarda öğrenme süreçlerini
gerçekleştireceğine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek, 10. sınıf öğrencilerinin alan tarama testleri yapılıp ilgi ve
yeteneklerinin belirlenmesi, ders dağıtım çizelgelerindeki derslerin seçiminde, derslerin saatinde, ders dağıtım
çizelgelerine seçmeli ders eklenmesi hususunda okul yönetimlerine insiyatif kullanma yetkisi verilmesi, okulların fiziki
altyapılarının öğrencilerinin yeteneklerini gösterebilecekleri alanlara dönüştürülmesi, meslek liselerinin sanayi alanlarına
ziyaretleri ve staj süreleri arttırılması, okullarda yaparak-yaşayarak öğrenmenin gerçekleşeceği alanlar oluşturulması,
toplumda ön plana çıkmış başarılı kişilerle öğrencilerin buluşturulması, spor kulüpleriyle işbirliği yapılması,
üniversitelerle işbirliği yapılması, dezavantajlı okullara maddi kaynak aktarılması, dezavantajlı okulların fiziki yapılarının
iyileştirilmesi, dezavantajlı okulların başarılı öğrenciler tarafından da tercih edilmesinin sağlanması, pansiyonların fiziki
şartları iyileştirilmesi, pansiyonların denetiminin sürekli hale getirilmesi, pansiyonların yönetiminin okullardan bağımsız
olması, pansiyonların eksik eleman ihtiyacının karşılanması, belletici öğretmen kadrosu ve statüsü belirlenmesi,
laboratuvarların etkin kullanılması, öğretmen seçimi hususunda MEM işbirliğine gidilmesi, yükseköğretim kurumlarının
imkânlarından yararlanılması, proje tabanlı öğrenmeye ağırlık verilmesi, çevredeki üniversitelere geziler düzenlenmesi,
Kırklareli Üniversitesinin eğitim ortamlarından yararlanılması için protokol yapılması, Kırklareli Üniversitesinin eğitim
kadrosundan imkanlar dahilinde yararlanılması,
İçerik ve uygulama, okul gelişim modeli, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme,
insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve
psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli
dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, imam hatip ortaokulları ve liseleri,
mesleki ve teknik eğitim, özel öğretim, hayat boyu öğrenme
Yönetici ve öğretmenlere yüksek lisans,doktora yapma imkanı sunulmalı (ilde mevcut bulunan üniversitelerde)Yönetici
ve öğretmenlere ihtiyaç temelli hizmet içi eğitimlerin planlanması ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine
katılımının teşvik edilmesi
Yönetici ve öğretmenlerin sene sonu ve sene başı seminer döneminin daha etkin bir şekilde geçirilmesi için mesleki
gelişimlerine fayda sağlayacak şekilde, çeşitli üniversitelerden destek alınarak planlamanın yapılarak gerekli duyuruların
önceden yapılması ,
Yöneticilere yönelik bilgi, belge ve tecrübe paylaşımı yapılacak bir ağ sisteminin oluşturulması,
Yöneticilere
yönelik eğitim bölgesi düzeyinde rutin paylaşım sohbetlerinin yapılması, öğretmenlerin zümre toplantılarının daha etkin
hale getirilmesi
Öğretmenlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler
Hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirme için kurum içi ölçütleri belirlemek
Fiziki şartların iyileştirilmesi için, eğitim bölgelerinde ortak uzman personelin görevlendirilmesi
Kurumsal
rehberlik alanında ilçe çalışma planı hazırlamak

Öneriler

Maarif müfettişlerinin periyodik olarak kurum yöneticilerine kurumsallaşma konularında rehberlik eğitimi vermeleriBölge
yükseköğretim kurumlarından öğretmen ve yöneticileri için hizmetiçi eğitim ve rehberlik planlamalarının yapılmasıDevlet
ve özel tüm kurumların denetim kriterlerinin hazırlanması
Yönetim kadrosunun daha uzun süreli görevlendirilmesinin sağlanması
Özel öğretim kurumlarının yönetimsel yapılarını denetleyecek yapıların oluşturulması
Özel öğretim kurumlarının bürokrasisini azaltmak
Özel ve resmi okulların dayanışmasını sağlayacak ortak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Özel öğretim kurumlarına yönelik rehberlik ve teftiş kurullarının oluşturulması
Özel öğretim okullarında yönetim ve işletme müdürlüklerinin ayrı olması
E-sınav merkezi Eğitim görevlilerinin
niteliklerini artırtacak merkez ve imkan
Uygulama yapılacak alan ve materyaller
Sosyal etkinliklerde yabancı dil kullanımı artırılacaktır.
Yabancı dil konuşmaya yönelik tatil dönemlerinde dil kampları kurulacaktır.
Öğrencilerin Avrupa birliği üyesi ülkelerindeki öğrencilerle dijital ortamda arkadaşlık kurmaları sağlanacak.
Yabancı dil eğitimi için yurt dışından misafir öğrenci okullarımıza getirilecek.
Dil sınıfları dil atölyeleri dil laboratuvarları kurulması.
Kamu spotu çalışmalarının arttırılması, medya unsurlarının devreye sokulması, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile
işbirliği yapılması, okul dışı eğitim verecek yerlerin faaliyet hizmetlerin arttrılması,dezavantajlı bölgelerde okullara
finansman kaynakların sağlanması, okul öncesi eğitimin köy ve beldelerde yaygınlaştırışması,aile eğitiminde medya
araçlarının kullanılması, çocukların seviye ve ilgisine uygun projelerin arttırılması,okullar arasındaki koordinasyon
eksikliğinin giderilmesi, dezevantajlı bölge okullarında rehberliğin arttırılması, okul güvenlik tedbirlerinin attırılması için
gerekli protokollerin yapılması, proje yönetecek öğretmenlerin yetiştirlmesi, hizmetiçi seminerlerin il bazında da
yapılması, il genelinde merkezi sınavların yapılması, ilgi yetenek ve mizaca göre öğrencilerin tespit edilmesi, tasarım ve
beceri atölyelerinin kurulmasında öğrenci sağlığı ve güvenliğinin dikkate alınması, kısa vadede temel eğitim kurumları ile
ortaöğretim kurumlarının işbirliği, diğer kurumlarla iş birliği, tasarım beceri atölyelerinden çıkacak ürünlerin "TasarımBeceri Şenlikleri" adı altında sergilenmesi, tasarım-beceri atölyelerinden çıkacak ürünlerin şenliklerde ekonomiye
kazandırılması, öğrenci yeteneklerini ölçecek donanımlı personel temini, okul paydaşlarının ( STK ,belediye, muhtarlık
vb.) yapılacak faaliyetlerde görev ve sorumluluklarının bilincinde olması, her dercedeki okula öğrenci sayısı oranında
genel bütçeden pay ayrılması, iş sağlığı ve güvenliğinin uygun hale getirilmesi, atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin
iş güvenliği kapsamında sigortalanması, atölye eğitim ortamlarının sigortalanması, eğitim kurumları atölyesinde
oluşturulan ürünlerin diğer kurumlarda kullanılması, üretimde çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, rehber
öğretmen ihtiyacının giderilmesi, rehber öğretmenlerin kendinin geliştirme ihtiyacının karşılanması, okulların fiziki
donanım yetersizliğinin giderilmesi, rehberlik hizmetleri hususunda sınıf öğretmenlerine ve rehber öğretmenlere mahalli
hizmet içi eğitimler verilmesi, rehberlik saatlerinin her okul kademesinde olması, okullarda rehber öğretmen sayısının
arttrılması, madde bağımlılığından korunma, ihmal ve istismardan korunma ile bilişim ve internetin zararlarından korunma
yolları hakkında okullarda etkinliklerin geliştirilerek uygulanması, ilkokula başlayacak öğrenci velilerinin dikkat etmesi
gereken hususlar hakkında eğitimler verilmesi(okula uyum, öz bakım becerileri, ders çalışma davranşının kazandırılması

vb.), destek eğitim sınıflarında uygulanacak etkinliklerin MEB komisyonları aracılığı ile arttırlması, MEB aracılığı ile
BİLSEM'lerde uygulanabilecek materyal ve yayınların hazırlanması, her okul kendi alan ve dalları ile ilgili hazırlığını
yapmalıdır, okul tanıtımları alan tanıtımının yanında okulun bütününü elealınması, iyi örneklerin ön planda tutulması,
ortaokul veli-öğretmen görüşmelerinde mesleki eğitim tanıtımının yapılması, mesleki eğitimin tanıtımının tüm ilkokul,
ortaokul öğretmen ve idarecilerine yapılması, mesleki kurum ve okulların öğrencilere gezdirilmesi, alanlar tanıtılması,
maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yardım edilmesi, atölyeler ve labaratuvarlar teknolojik standartlara uygun hale
getirildiğinde öğrencinin mezun olduktan sonra ilgili alanda iş bulması, çalışması ve kendini geliştirmesi daha rahat
olacaktır, yerel meslek alanı elamanının ihtiyacı il istihdam ve mesleki eğitim kurulundan geçen kararlarla bakanlığa görüş
bildirilirse, ihtiyaç duyulan meslek alanı elemanı eğitimi gerçekleştirilebilir, ticaret ve sanayi odası, esnaf sanatkarlar odası
ve ilgili tüm odalarla işbirliği içinde bulunulabilir, mesleki ve teknik eğitim okulları da(örgün eğitim) mesleki eğitim
kursları açabilmelidir,
Öğretmen ve yöneticilerin bilişim teknolojileri konusunda alanında yetkinliğin sağlanması
Yöneticiliğin uzmanlık alanı olarak görülmesi ve yönetim sistemleri konusunda eğitilmesi
Öğretmen ve yöneticilerin ihtiyaç temelli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması
İnsan kaynağının hakkaniyetli ödüllendirilmesi için okullara kaynak sağlanması
Bölge ve ilçe düzeyinde öğretmen ders saatinin ve okul norm kadro düzenlenmesinin yapılması
Öğretmen ve yöneticilerin eğitimin kalitesini arttırmak için yapacakları etkinlik ve projelerde kullanılmak üzere kaynak
ayırılması
Kurumlar bazında insan kaynaklarının verimliliği ve niteliğinin tespit edilmesi
Yöneticilerin rehberlik hususundaki bilgi eksikliğinin giderilmesive öğretmenlerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi
Sertifika veren kurumların yeterince denetlenmemesi
Yabancı dil eğitiminde kullanılacak interaktif materyallerin hazırlanması maddi kaynak sağlanmalı ve bu iş için ekipler
oluşturulmalıdır.
Yabancı dil eğitimini tamamlayan öğrencilere yurt içinde geçerli olacak bir sertifika verilmelidir.
Öğretmenlerin yurt dışında dil eğitimi almaları gerekmektedir.
Öğretmenlerin yabancı dil gelişimi için online dil eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.
Yüksek öğretim kurumlarıyla sürdürülebilir ve ihtiyaca yönelik işbirliği yapmak. Üniversitelerle işbirliği yapabilmek için
ihtiyaç tespit anketleri yapmak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullardan alınan veriler doğrultusunda okulların kendilerini geliştirmelerine imkan
sağlayacak geribildirim mekanizmasını iletmek, İl genelinde veri analizi ve uygulama yönergesinin tanıtıldığı çalıştaylar
düzenlemek, öğretmenlere okul içi yaptığı ölçme değerlendirme uygulamalara yönelik olarak ihtiyaç analizi yapmak,
belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmen ve yönetici eğitimleri planlamak, her okulun bir konferans ve spor salonuna
kavuşmasını sağlamak, Sosyal ve Kültürel etkinlik atölyelerinin oluşturulması, İl geneli öğrencilerimizin ihtiyaçlarına
uygun ortaöğretim okulları belirlemek, okulların fiziki şartlarının eşit hale getirilmesi, öğretmen farkındalıklarını
arttıracak hizmetiçi eğitimler planlamak, yeterlilik temelli değerlendirmeye ilişkin okul temelli mesleki gelişim
programlarının uygulanması, yeterlilik temelli öğrenmeye ilişkin öğretmenlere mentörlük yapılması, okullarda disiplinleri
birbirine yaklaştırmak adına öğretmen atölyeleri kurulması,

İl geneli kodlama merkezinin kurulması, iyi çalışmalar yapan öğretmenlerin ödüllendirilmesi
Yönetici atamalarında liyakat kariyer basamakları sisteminin uygulanması
Yüksek lisans ve doktora hususlarında bölge üniversiteleriyle işbirliğinin yapılması
Alanında uzman olan kişilerin mesleki gelişim konularında okullarda seminer vermesi
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi için ihtiyaç anketlerinin yapılması
Öğretmen ve yöneticilerin bir yabancı dil öğrenmesine yönelik kursların oluşturulması
Hizmetiçi eğitimlerinin seminer döneminde planlanması
Performansa bağlı başarı değerlendirmesi yapılarak, teşvik edici özlük haklarının iyileştirilmesinin planlanması
Ödüllendirme kriterlerinin daha somut hale getirilmesi
Öğretmenlerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla gezi,kahvaltı,yemek vb. düzenlemek
Öğretmenlerin kaynaşmasın ve motivasyonunu sağlamak amacıyla birlikte tiyatro ve sinemaya gitmek
Çalışmalarında farkındalık oluşturan öğretmenlerin komisyon marifetiyle belirlenmesi ve bu öğretmenlerin
ödüllendirilmesi
Öğrenci sayısı, fiziki durum ve ihtiyaca göre okul bazlı bütçelerin oluşturulması
İlçe düzeyinde rehberlik ve teftiş birimi kurulmalı
Yönetici ve öğretmenlerin rehberlik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi
Sosyolojik ve fiziki dezavantajlı kurumların imkânları hakkında denetim personellerinin bilgi sahibi olması
İlçe düzeyinde rehberlik ve teftiş birimi kurulması
Özel öğretim kurumları arasında kurumsal farklılıların giderilmesine yönelik rehberlik ve denetim sisteminin
oluşturulması
İlçe düzeyinde rehberlik ve teftiş birimi kurulmalı
Yönetim programlarındaki teorik oranınının düşürülüp pratik oranının artırılması
Sertifika eğitimi veren kurumların, diğer kamu ve özel kurumlarla işbirliği protokolleri
Yöneticilerin yıllık çalışma planları hazırlanır, dengeli bir şekilde görev dağılımı yapılır ve böylece her çalışanın ne
yapacağı belirlenmiş olur.
İlimizdeki okul türlerine göre öğretim programındaki konuların ağırlık oranı değiştirilebilir. Öğrencilerin yabancı dili
farklı alanlarda kullanımı sağlanabillir.
Yabancı dil eğitiminde o dili konuşan yabancı uyruklu öğreticilerin derse girmeleri kolaylaştırılmalı. Tatil dönemlerinde
öğrencilerin ilgili yabancı dili konuşan ülkelere gönderilmesi için maddi kaynak sağlanmalı. Haftalık ders saati İmam
Hatip Ortaokullarında 25 saat, Anadolu İmam Hatip Liselerinde 30 saat olarak değiştirilmeli. Öğleden önceki dersler
akademik ağırlıklı, öğleden sonraki dersler sosyal,kültürel,sportif ağırlıklı olarak düzenlenmelidir.
Arapça ders saatlerinin imam hatip lisesi ve ortaokulu türlerine göre esneklik arz etmesi gerekmektedir. İlgisi olan
öğrenciler dil kusları ile desteklenmelidir.
İmam hatip ortaokulu ve lise son sınıflarında Kuranı Kerim dışındaki mesleki derslerin kaldırılması, sınav hhazırlığı
kaygısıyla meslek derslerinin işlevsiz hale gelmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. İmam hatip ortaokullarında Hz.
Peygamberin hayatı dersinin 5. ve 6. sınıflarda okutulması yeterli olacaktır.

İmam hatip okullarında görev yapacak öğretmenlerin sınav vb. gibi belli kriterlerle alınması. Kardeş okul projeleri
yabancı dil eğitiminde kulllanılmalı.
Yapılacak her türlü bilimsel, kültürel, sosyal, sportif etkinliklerde planlama ve yürütme yapacak bir idarecinin
görevlendirilmesi.
İl çapında derslerde kullanılmak üzere materyal tasarlama ekibi oluşturulmalı.
Üniversitelerle işbirliği planlamaları Eylül ayındaki seminer dönemi çalışmalarında tamamlanabilir.
Üniversite ile yapılan işbirliği protokollerinin uygulanabilir olması, hayata geçirilmesi.
İmam hatip okullarındaki öğretmenlerin de katılacağı ortak bir toplantının yapılması
Çalıştay 15.01.2019 tarihinde Kırklareli’nde düzenlenmiştir. Katılımcılar; İl Milli Eğitim Müdürü, her kademe ve türden
resmi ve özel okul yöneticileri, rehber öğretmenlerden oluşmuştur. Düzenleme komitesi Arge birimi ve birimin sorumlusu
şube müdüründen oluşmuştur.
Katılımcılar toplamda 9 gruba ayrılmış ve vizyon 2023 başlıkları çerçevesinde yapılan, yapılması planlanan, sorun
alanları, riskler ve öneriler sorulmuştur. Gruplar okul türlerine göre oluşturulmuştur. Vizyon 2023 başlıkları konu türlerine
göre gruplanmış ve konular o konunun uzmanı branş ya da okul türlerine verilmiştir.
Katılımcıların verdiği yanıtlar tekrar gözden geçirilmiş mükerrer görüş ve öneriler elenmiştir. Çalışma tüm şube ve
zümreleri kapsamadığı için sınırlıdır. Sonuçlar bu sınır çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ayrıca benzer prensipler
doğrultusunda tüm ilçelerimiz de vizyon 2023 çalıştayları yapılmış ve sonuçlar da bu rapora eklenmiştir.
Tüm okul yöneticilerimiz Vizyon 2023 konu başlıkları üzerinde düşünmüş ve konu başlıklarının iyi bir şekilde anlaması
sağlanmıştır.
Tüm İlçelerimizde vizyon 2023 tanıtılmıştır. Okul yöneticilerimizin vizyon belgesi hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmıştır. Katılımcıların öneri ve görüşleri üzerinde değişiklik yapılmamış bu sayede örneklem grubunun düşüncelerini
yansıtması sağlanmıştır.
Bu çalışma sonuçları Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planına ve Eylem planına
yansıtılmıştır.
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Yukarıda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için uyguladığımız çalışmalarımız devam etmektedir.
 Değerler eğitimi faaliyetleri
 Veli eğitim seminerleri
 Mutlu çocuk mutlu toplum projesi
 Kitap okuma saatleri
 Çeşitli spor dallarında düzenlenen turnuvalar
 Okulların yapmakta olduğu kermesler
 Ayın öğrencisi projesi
 Halen devam etmekte olan spor ve sanat kursları

1.
2.
3.
4.
5.

Okulumuza gelir getirecek ek kaynak bulunması
Rehber öğretmen temin edilmesi veya rehberlik merkezinden uzman görevlendirilmesi
Okul bahçesinde oyun alanlarının düzenlenmesi
Liselere uygulanan kitap okuma projelerinin ilkokullara uygulanması
Sıfır Atık Projesinin faaliyete geçirilmesi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mali kaynak yetersizliği.
Parçalanmış ailelerin çokluğu.
Velilerin ekonomik seviyesinin düşük olması
Rehberlik Öğretmen yetersizliği.
Velilerin çocuk yetiştirmesi konusundaki yetersizlikleri.
Çocukların telefon ve tabletlere bağımlı kalması

1.
2.
3.
4.
5.

Rehber öğretmen atanması
Okul binasının sosyal ihtiyaçlarında karşılayacak şekilde yapılması
Okuma, yazma, anlama eğitimine ağırlık verilmesi
Bölgesel okul farklılıklarının azaltılıp çocuklara eşit şartların sağlanması
Yaparak-yaşayarak eğitim öğretim imkanlarının geliştirilmesi için gerekli altyapı ve donanımın
sağlanması
Anasınıfının zorunlu hale getirilmesi
Okullara çok amaçlı salon ve spor alanlarının düzenlenmesi
Öğrenci gelişimine ait aile ziyaretlerinin zorunlu hale getirilmesi

6.
7.
8.

Sonuç

Değerlerine sahip çıkan, milli ve ahlaki değerleri yüksek, iyi bir insan olacak çocuklar yetiştirmek
Birbirleriyle sosyal ilişkiler kurabilen, iyilik yapmayı seven yardımlaşmaya önem veren çocuklar
yetiştirmek
Kitap okumayı seven, okuduğunu anlayan, yorumlayabilen ve uygulayabilen çocuklar yetiştirmek
Teknolojiyi gerektiğinde, yerinde ve zamanında iyi yönde kullanabilen çocuklar yetiştirmek
Doğayı korumayı ve hayvanları sevmeyi yaşam kültürü olarak gören çocuklar yetiştirmek
Velilere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda rehberlik çalışmalarının yapılması
Öğrenci devamsızlıklarının azaltılması için öğrencileri okula çekebilen çalışmaların yapılması
Okulların mali yapısının düzeltilmesi
Okul bahçelerindeki oyun alanlarının etkin kullanılarak çeşitli spor turnuvaların düzenlemek

Sonuç olarak 2023 vizyonu incelenmiş ve teoride gayet güzel olmakla beraber, gerçekte uygulanmasının ne
kadar başarılı olacağı hakkında iyi niyetler beslenmekte olup, öğrencilerin öncelikli insani yönden
değerlerine sahip çıkan, mili ve manevi değerlere sahip, okuma ve yazma becerilerini geliştirmiş olarak bir
üst eğitim kurumuna hazır bir şekilde hazırlanması düşünülmektedir.

ORTAOKULLAR
Bölüm Adı

İçerik
Bu bölümde ilçenin;
- 2023 Eğitim Vizyonu uygulamaları çerçevesinde ön plana çıkan güçlü yanları,
 Sınıflarımızın donanım bakımından zengin olması öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmelerinde
önemli kolaylıklar sağlamaktadır.
 Genelde okullarımızın çok amaçlı salonları, öğrencilerimizde var olan gizli yeteneklerin ortaya
çıkarılması ve bunları en üst düzeye çıkarılması ile toplumsallaşması açısından yeterlidir.
 Okullarımızda boş zamanları değerlendirme ve sosyal aktiviteler başarıyla sürdürülmektedir. Bu
amaçla Satranç, Halkoyunları, Koro Çalışmaları, Tiyatro ve drama etkinlikleri, Değişik alanlarda
proje çalışmaları, Spor müsabakaları düzenlenmektedir.
 Spor alanları voleybol, basketbol sahası etkin biçimde kullanılmaktadır
 Öğrenci, öğretmen, yönetici iletişiminin iyi olması.
 Okullarımızda olumlu kurum kültürünün bulunması.
 Güvenli bir okul ortamının olması (Bunun yanında bütün okullarımızda güvenlik personelimizin
bulunması)
 24 saat kamera güvenlik sistemlerinin bulunması.
 Okullarımızda tam gün eğitim uygulanması ikili eğitimin olmaması.
 Bütün branşlardan Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılması.

Giriş

- Karşılaşmaları beklenen sorunları,
 Kadrolu öğretmen eksikliğinden kaynaklanan başarı düşüklüğü.
 Kadrolu öğretmenlerin sık sık yer değiştirmesi, atandığı okulda uzun süre görev yapmaması.
 EBA daki kaynak sorularının yetersizliği
 Okullarımızda rehber öğretmen yokluğu.
 Bazı okullarımızda etkileşimli tahtaların yokluğu.
 Spor salonlarının eksikliği
 Resim ve müzik atölyelerinin bulunmaması
 Kadrolu ve ücretli hizmetli eksikliği
 Okuma yazma bilmeyen velilerimizin bulunması
 Parçalanmış aile sayısının çok olması
 Ailelerin eğitimi sadece bilgi dağarcığı yönünden algılaması.
 Yardımcı personel verilmemesi.
- Yapılabilecek iş birliklerinin yazılması beklenmektedir.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birleştirici gücüyle tüm Ortaokulların iş birliğinin
sağlanmasıyla; ortaokullarda aynı plana ve programa göre bütünlük içinde derslerin işlenmesi ve
aynı tarihlerde aynı sınavlardan değerlendirilmesinin sağlanması.
 İlçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile çeşitli konularda iş birliği yapılması.
 İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapılması.

Yapılan
Çalışmalar

Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

Halen 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde il ya da ilçe düzeyinde hangi çalışmaların yapıldığının yazılması
beklenmektedir.
 Değerler Eğitimi Faaliyetleri
 İlçe Rehber Öğretmenleri tarafından Adölesan Eğitimleri.
 Sınav Kaygısı Nasıl Yenilir? Seminerleri.
 Çeşitli Spor Dallarında Düzenlenen Yarışmalar.
Vizyon çerçevesinde yapılması planlanan çalışmaların yazılması beklenmektedir.
 Her ay bir faaliyet olmak üzere Değerler Eğitimi çalışmaları
 Okul Bahçesindeki Oyun Alanlarının Düzenlenmesi.
 Kullanılmış kağıt ve kağıt ürünlerinin geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılması.
 Çalışanların performansının artırılması; bireylerin mutluluğu, birlik-beraberlik ve paylaşımla
güçlenebilir. Buradan hareketle organizasyon içinde sosyal paylaşımı artırıcı toplantı seminer ve
sosyal etkinlikler düzenlenmesi.

Sorun
Alanları

Vizyon kapsamında yapılabileceklere yönelik öngörülen sorunlar (önemli görülenden daha az önemli
görülene doğru, liste halinde) yazılmalıdır.
 Müfredat Programlarının ve yönetmeliklerin çok sık değiştirilmesi.
 Mali kaynak yetersizliği.
 Parçalanmış ailelerin çokluğu.
 Rehberlik Öğretmen yetersizliği.
 Velilerin çocuk yetiştirmesi konusundaki yetersizlikleri.
 Çocukların sosyal medya ve internet oyunlarına zamanının çoğunu ayırması.
Bakanlık toplantısında ele alınmak üzere kararlaştırılmış öneriler (önemli görülenden daha az önemli
görülene doğru, liste halinde) yazılmalıdır.

Öneriler










Sonuç

Sosyal kulüp çalışmaları için ders saati olması.
8. Sınıflar haricindeki sınıflara da Rehberlik saati olması.
Okullara norm kadroda belirtilen sayı kadar her branştan kadrolu öğretmen atanması.
Okulların temizliği, bakım-onarımı için yeterli sayıda kadrolu yardımcı hizmetler personeli
atanması.
Her okula bir memur atanması.
Okulların Kırtasiye, Fotokopi sarf malzemeleri, Kâğıt ihtiyaçlarının tamamının karşılanması.
Her okulun spor salonuna kavuşturulması.
İlçemiz okullarında bulunan öğrencilerin ücretsiz eğitim alabileceği kapalı ve açık yüzme
havuzuna kavuşturulması.

Öğrencilerin öncelikle insani değerlerine sahip çıkan, Milli ve manevi değerleri güçlü, okuma zevki
ve alışkanlığı kazanmış bir üst eğitime hazırlanması planlanmaktadır.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR
Bölüm Adı

İçerik
2023 Eğitim Vizyonu uygulamaları çerçevesinde ön plana çıkan güçlü yanlarımız:

GİRİŞ




















Seçilmiş öğretmen ve öğrencilerimizin olması
Sınıf başına düşen öğrenci sayılarının ülke ortalamasının altında olması
Her dersin branş öğretmenlerinin bulunması
Öğretmen ve öğrencilerin öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye açık olmaları
Teknolojiyi yakından takip eden çözüm odaklı bir yönetimin olması
Okul binasının şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak olması
Okulda ders dışı etkinliklerin uygulanabileceği geniş bir bahçeye sahip olunması
Yakın çevrede öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinebileceği ortamların olmaması
Okul aile birliğinin aktif olarak çalışması
Teknolojik alt yapının kuvvetli olması ve eğitimde kullanılması
Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılarak veli ekonomisine katkı sağlanması
Okulun sosyal ve sportif etkinliklere önem vermesi
Okul binasına ulaşımın kolay olması
Rehber öğretmenimizin olması ve rehberlik servisinin aktif olması
e/okul sistemi
Yabancı dil derslerine diğer okullara göre daha fazla yer verilmesi
Disiplin olaylarının az olması
İlçe MEM’in okulumuza desteği.

Karşılaşılması beklenen sorunlar:






İlçemizde öğrencilerimizin sosyal yönünü geliştirecek olan sinema, tiyatro sportif etkinlik vb.
yerlerin olmaması
Öğrencilerimizin ergenlik çağında olmalarından kaynaklanan sorunlar
Parçalanmış ailelerin fazla olması
Anne ve babası çalışan öğrencilerde yaşanan veli ilgisizliği
Taşımalı Sistemin yarattığı dezavantajlar (Okulda düzenlenen DYK, Sportif Etkinlik, Sosyal
Etkinliklere katılımın sağlanamaması)









Sosyal Medyadaki zararlı yayınlar
Bilişim araçlarının amacı dışında kullanımı ve cep telefonu bağımlılığı
Ailelerin öğrencilerine gerekli motivasyonu sağlayamaması
Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Yüksek Öğretime Geçiş Sisteminde sıklıkla yapılan sistem
değişikliği
Öğretmenlerin kendi alanları ile ilgili (Yüksek Lisans, Doktora) gibi akademik kariyerini
yükseltecek imkanların kısıtlı olması
Öğretmen kadrosunun sık sık değişmesi
Topluma bağlı olarak aile ve çevre yapısındaki değişikliklerden öğrencilerin fazlasıyla
etkilenmesi.

Yapılabilecek İş birlikleri:






Yapılan
Çalışmalar

2023 Eğitim Vizyonu için Çalıştay düzenlenerek kurullar oluşturuldu – Stratejik Plan çerçevesinde;
 Akademik yönden öğrenci başarısını artırmak
 Derslerdeki kalite ve verimliliği artırmak ve öğrencilerin Üniversite Sınavlarındaki (AYT – TYT)
başarılarını arttırıcı çalışmalar.





Yapılması
Planlanan
Çalışmalar





Sorun
Alanları








Öneriler

Öğrenci velileri
Okulumuzdan mezun olup alanında önemli mevkilere gelmiş kişilerin davet edilmesi
İlçemizdeki diğer ortaöğretim kurumları ile iş birliği
Alanında uzman kişiler tarafından seminerler verilmesi
Değerler eğitiminin düzenli periyotlar ile öğrencilere verilmesi




Akademik yönden öğrenci başarısını artırmak
Derslerdeki kalite ve verimliliği artırmak
Üniversite Sınavlarındaki (AYT – TYT) başarılarını arttırıcı çalışmalar
Okulumuzda yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çeşitlendirip bu faaliyetlere katılan
öğrenci sayısını arttırarak öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en verimli şekilde
değerlendirmelerini sağlamak
Sosyal yönlerini güçlendirmek
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak için bireysel,
mesleki ve gruba yönelik rehberlik çalışmaları yapılarak öğrencilerin sosyal, bireysel, sağlık ve
akademik gelişimine katkıda bulunmak
Okulumuzda eğitim öğretim hizmetlerinin fiziksel kapasitesini artırmak, kaynakları etkin ve
verimli kullanarak nitelikli eğitim ortamı sağlamak

Günümüzün sorunu olan Cep Telefonuna ve Sosyal Medyaya bağımlılık
Öğrenci velinin Okul İdaresi ve öğretmenler ile iletişim eksikliği
Anne ve babanın çalışmak zorunda olmasından kaynaklanan iletişim eksikliği ve öğrenciye olan
ilgisizliği
Adrese Dayalı Ortaöğretime Geçiş Sisteminin uygulanmasından kaynaklanacak hedefsiz öğrenci
profili
Yeni Eğitim – Öğretim Sistemine Kademeli olarak geçilmesi ve Yüksek Öğretime Geçiş
Sınavının buna göre düzenlenmesi iyi olurdu.
Eğitim ve Öğretimde kalitenin arttırılması için Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf
Geçme ile ilgili maddesinin yeniden görüşülmesi
Haftalık ders saati sayısının azaltılması, 10. Sınıftan itibaren alan uygulamasına (Sözel – Sayısal
– Eşit Ağırlık – Yabancı Dil ) geçilmesi
Okul türlerine bakılmaksızın öğrenci nakillerinin daha esnek tutulması

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

Bölüm Adı

Giriş

Yapılan
Çalışmalar

Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

Sorun
Alanları

Öneriler

İçerik
1- Ülkemizin rekabet gücü yüksek sanayi sektörlerine ara eleman yetiştirmek.
2- Mesleki ve Teknik Eğitim Öğrencilerinin öğrenimleri devam ederken sektör temsilcileriyle iş birliği
içerisinde protokoller yaparak iş ortamlarında kalma sürelerini arttırmak.
3- Mesleki ve Teknik Eğitimde iyi uygulama örneklerini medya platformlarında görünürlüğünü
arttırmak.
4- Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda iş garantili alan ve dallar açmak yakın olan alanların dönüşümü
sağlanarak öğrencilerimizin yetişmesini sağlamak.
5- Mezun olan öğrencilerimiz meslekleriyle ilgili bilgi ve becerileri arttırmak amacıyla mesleki kurslar
açmak.
6- Ortaokullarda mesleki eğitimi ve meslekleri tanıtıcı derslerin konularak öğrencilerin ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda meslek edinmelerini sağlamak.
7- Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yeni gelişen teknolojilere
uyum sağlayabilmesi için yarı yıl ve yaz tatillerinde hizmet içi eğitimlere alınması sağlanmalı.
8- Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda okullarla iş birliği sağlanarak atölye ve fiziki ortamların
geliştirilmesine çalışılmalı.
9- Çevremizde bulunan yüksek öğrenim kurumlarıyla iş birliği yapılarak akademik öğrenim görmek
isteyen başarılı öğrencilerimizin yüksek öğretime devamlarını sağlamak.
Okullarımızda değerler eğitimi kulüpleri kurulmuş, öğrencilerimizin milli ve ahlaki değerleri yüksek
sosyal hayattan zevk alan mesleklerinde nitelikli öğrenciler yetiştirmek gayesi ile, Millî Eğitim
Bakanlığının yönetmelikleri doğrultusunda projelerle desteklediğimiz çalışmalarımız devam
etmektedir.
● Ayın öğrencisi projesi
● Öğrenciler Aileler Buluşuyor Projesi
● Rehber öğretmen tarafından meslekleri tanıtıcı, öğrencilere başarısını arttırıcı, seminerler
verilmektedir.
● Öğrenci velilerine mesaj çekilerek günlük devamsızlıkları bildiriliyor bu sayede de devamsızlık
azaltılarak etkin mücadele ediliyor.
● Okullarımızdan mezun olan mesleğinde iyi yetişmiş, kariyer sahibi kişileri konuşmacı olarak davet
ederek, mesleki ve teknik eğitime nitelikli öğrenciler kazandırılmaktadır.
● Öğrencilerimize yükseköğretimde meslekleriyle ilgili devamını sağlayıcı geziler, üniversite tanıtımı
yapılmaktadır.
● Okullarımızda Avrupa Birliği ve Yerel de Kalkınma Ajansları vasıtasıyla projeler yapılmaktadır.
● Ortaokul son sınıf öğrenci velilerine mesleki ve teknik eğitimin önemini anlatan toplantılar
düzenlenmektedir.
1. Gelecekte Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansıyla beraber Projeler yaparak hayata geçirmek.
2. Çağın gerektirdiği alanlar açarak özel sektör iş birliği ile atölyelerin donanımlarını sağlamak.
3. Okul, veli, sanayii iş birliğini arttırarak öğrenci velilerini mesleki ve teknik eğitime karşı önyargılarını
yıkıp mesleki eğitimin önemini arttırmaya çalışmak.
1. Mali kaynak yetersizliği
2. Öğrencilerin parçalanmış ailelerin çocuklarının olmasının çokluğu
3. Velilerin ekonomik seviyesinin orta ya da düşük olması
4. Rehberlik konusunda uzman yetersizliği
5. Meslek dersleri öğretmenlerinin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere karşı kendilerini
yenileyememeleri.
6. Öğrenci velilerinin mesleki ve teknik eğitime ön yargılı yaklaşımları.
7. Kişilerin işletme açılışlarında yeterlilik belgesinin kanunen istemede esnek davranmaları.
1. İşletmelere alınacak tüm personel için mesleğinin gerektirdiği bilgi beceriye sahip olup olmadığına
bakılmalı her meslek grubu için 3308 Sayılı M.T.E. Kanunda belirtilen diploma, kurs bitirme, vb.
belgelere sahip elemanlar çalıştırılmalıdır.
2. Belge ya da diploma sahibi olmayanlara kısa süreli alanlarıyla ilgili mesleki yetiştirme kursları
düzenlenmelidir.
3. İşletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerimizin ve staj yapan öğrencilerimizin işletmeleri
arasında atölyelerde fiziki kapasitenin yeterli olmadığı durumlarda nitelikli personel yetişmesinde
olumsuz etkileri olmaktadır.

Ortaokul düzeyinde meslek liselerinin alanları açılarak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri izlenmeleri
kurulacak olan komisyonlarda meslek tercihleri sağlanmalıdır.
5. Okullarda meslek tercihlerini yapan komisyon üyelerinin vermiş oldukları kararların bağlayıcılığı
olmalıdır.
6. Öğrenci velilerine mesleki ve teknik eğitimin önemini vurgulayan toplantı seminerler verilmelidir.
7. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının müfredatında mesleğin farkındalığı, geleceğe dönük
sunacağı fırsatlar, kariyer planlamasında yer alınan derslerin yetersizliği giderilmelidir.
8. Mesleki Teknik alan öğretmenlerinin günümüz teknolojilerinin kullanıldığı işletmelerdeki, bilgi,
donanımlar konusunda güncel kalmaları için sektör temsilcileriyle protokoller yapılarak kurslar
düzenlenmelidir.
9. Mesleki teknik eğitim verilen okulların atölyeleri öğrenci-işletmelerde bulunan atölyelerde
uyumsuzluğu gidermek için özel kuruluşlarla işbirliği sağlanmalıdır.
10. Mesleki teknik okullara gelen öğrencilerin profili genellikle ekonomik, sosyal kültürel açıdan
toplumun orta ve alt kategorilerde yer alan ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Ailelerin
bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuç olarak 2023 vizyonu incelenmiş, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, özgüvenli
bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişmeye açık öğrenmeyi temel ilke olarak kabullenmiş,
kendine güvenen, katılımcı, nitelikli mesleğinde iyi yetişmelerinin sağlanması, düşünülmektedir.
4.

Sonuç

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

Bölüm Adı

İçerik
Bu bölümde ilçenin;
- 2023 Eğitim Vizyonu uygulamaları çerçevesinde ön plana çıkan güçlü yanları,










Giriş

Öğrencilerimizin rahat bir şekilde değişik aktiviteler ile vakit geçirebilecekleri geniş bir bahçe.
(24.980 Metrekare alan)
100 kız, 100 erkek Öğrenci kapasiteli Modern pansiyon binasının olması.
İlçedeki tek halı sahası olan okul. Voleybol, basketbol sahaları.
Öğrenci, öğretmen, yönetici iletişiminin iyi olması.
Şehrin gürültü ve trafiğinden uzak güvenli bir okul ortamının olması (güvenlik personelimizin
bulunması)
24 saat kamera güvenlik sistemlerinin bulunması.
Okullarımızda tam gün eğitim uygulanması ikili eğitimin olmaması.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılması.
Öğrenci sayısı az olan sınıf ortamı. (10-19 Öğrenci)

- Karşılaşmaları beklenen sorunları,
 Kadrolu öğretmen eksikliğinden kaynaklanan başarı düşüklüğü. (17 öğretmen Normuna 8
Öğretmen)
 Mesleki yarışma ve mesleki çalışmalarda görev yapacak erkek Meslek Dersleri Öğretmenimizin
olmayışı.
 Kadrolu öğretmenlerin sık sık yer değiştirmesi. Atanan Öğretmenlerin zorunlu hizmet, eş durumu
vb. nedenlerle 1-1,5 yıl gibi kısa sürelerle Okuldan ayrılmaları.
 Okulumuzda rehber öğretmen olmaması.
 Okulumuzda etkileşimli tahtaların kurulumunun tahtalar takılalı 4-5 yıl olmasına rağmen
yapılmamış olması.
 Binada Kur’an-ı Kerim sınıfı ve tatbikat camiinin olmaması
 Kadrolu Personel eksikliği.
 Parçalanmış ve çocuğuna karşı ilgisiz aile sayısının çok olması.
 Bölgede imam Hatip Liselerine ilginin az olması, velilerin ilk tercihlerinin genelde Fen ve
Anadolu liseleri olması.
- Yapılabilecek iş birliklerinin yazılması beklenmektedir.
 İlçemiz Müftülüğü ile ve İlçemizde bulunan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile çeşitli
konularda iş birliği yapılması.
 İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapılması.

Yapılan
Çalışmalar

Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

Sorun
Alanları

Halen 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde il ya da ilçe düzeyinde hangi çalışmaların yapıldığının yazılması
beklenmektedir.
 Her ay farklı temalı Değerler Eğitimi Faaliyetleri
 Rehber Öğretmeni tarafından Veli Eğitimi seminerleri.
 İlçe Müftülüğü ile Kız Öğrencilere yönelik Hafızlık eğitimi.

Vizyon çerçevesinde yapılması planlanan çalışmaların yazılması beklenmektedir.
 4-6 yaş Öğrencilerine yönelik Değerler eğitimi sınıfı açılması
Vizyon kapsamında yapılabileceklere yönelik öngörülen sorunlar (önemli görülenden daha az önemli
görülene doğru, liste halinde) yazılmalıdır.
 Müfredat Programlarının ve yönetmeliklerin çok sık değiştirilmesi.
 Mali kaynakların yetersizliği.
 Okul Aile birliğinin maddi yönden yeterli olmaması
 Parçalanmış ailelerin çocukları ile yeterli ilgilenmemesi.
 Kadrolu Rehber Öğretmenin olmaması.
 Çocukların sosyal medya ve internet oyunlarına fazla zaman ayırmaları.
Bakanlık toplantısında ele alınmak üzere kararlaştırılmış öneriler (önemli görülenden daha az önemli
görülene doğru, liste halinde) yazılmalıdır.

Öneriler








Sonuç

Sosyal kulüp çalışmaları için ders saati olması.
10,11 ve 12. Sınıflarda da Rehberlik saati olması.
Okullara norm kadroda belirtilen sayı kadar her branştan kadrolu öğretmen atanması.
Okulun temizliği, bakım-onarımı için yeterli sayıda kadrolu yardımcı hizmetler personeli
atanması.
Okul ve Pansiyona kadrolu Memur atanması.
Okulun Kırtasiye, Fotokopi sarf malzemeleri, Kâğıt ihtiyaçlarının karşılanması.

Öğrencilerin öncelikle insani değerlerine sahip çıkan, Milli ve manevi değerleri güçlü, Ailesine,
Vatanına, Milletine bağlı gençler olarak hayata ve bir üst eğitime hazırlanması planlanmaktadır.

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
Bölüm Adı
Giriş

İçerik
1.
2.
3.
4.

Yapılan
Çalışmalar

Hizmet içi eğitimler teorik eğitimden ziyade, yerel dokuya uygun ve uygulamaya dönük hale getirilmelidir.
Kişilere iş alanlarında istihdam sağlaması için yaygın eğitimde kursiyerlere verilen sertifikalar işlev
kazanmalıdır.
Açık lise ve ortaokul yüzü yüze eğitimlerinin Halk Eğitimi Merkezinde verilmesi için alan taraması
çalışmalarının arttırılması.
Üniversiteye Hazırlık aşamasındaki bireylere hazırlayıcı eğitimlerin verilebilmesi için orta öğretim
kurumlarıyla iş birliğinin geliştirilmesi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı
yönetmelikleri doğrultusunda projelerle desteklediğimiz çalışmalarımız devam etmektedir.

Hijyen Eğitim Kursları

İlk Yardım kursları

Besicilik ve karma yem üretimi kursları

Okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları

Okuma Yazma Kursları

El sanatları kursları

Aşçılık Kursları

Dil kursları

Bilgisayar ve Muhasebe kursları



Üniversiteye hazırlık kursları
Açık Ortaokul ve Lise Yüz yüze eğitim dersleri




Seracılık ve yöresel el sanatları kursları
Kültür Mantarı Yetiştiriciliği

Sorun
Alanları






Meslek Alanlarının Azlığı
Kurumun Fiziki ortamının geliştirilememesi (Bakım Onarım)
Binanın Yeniden projelendirilerek günümüz şartlarına uygun olarak yapılması
Kapsayıcı Eğitimin hala yeterli düzeyde uygulanamaması.

Öneriler





Kurum Binasının tam teşekküllü sosyal ihtiyaçları da karşılayacak şekilde yapılandırılması.
Açılacak meslek kurslar için girişimci öğretmen ihtiyacının karşılanması.
Dijital eğitim öğretim içeriğinin geliştirilmesi.

Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

Sonuç

Halk Eğitimi Merkezi olarak 2023 vizyonu incelenmiş ve teoride gayet iyi olmakla beraber uygulanmasının ne kadar
başarılı olacağı hakkında iyi niyetler beslenmekte olup gerçekleşmesinde kurumlar arasında iş birliğinin ön plana
çıkarılması önemlidir.

ÖĞRETMENEVİ
Bölüm Adı

Giriş

İçerik
1.
2.

Lokanta bölümünde yemek çeşitliliğini artırmak.
Öğle arası ve mesai sonrası gelen öğretmenlere kaliteli vakit geçirecekleri ortamlar
hazırlamak.
3. Öğretmenlerin öğle yemeği yiyeceği ortamı hazırlamak.
4. Mesai sonrası gelen öğretmenlere ve diğer paydaşlara kitap okuyabileceği, sosyal ve kültürel
faaliyetler yapabileceği ortamlar hazırlamak.
5. Çay bahçesi bölümünde oturulacak rahat mekanlar oluşturmak.
6. Öğretmenlerin zümre ve diğer toplantı ve görüşmeleri için uygun ortamlar hazırlama.
7. Dışarıdan gelen öğretmen ve öğretmen yakınlarının konaklayacağı uygun ortamlar
oluşturmak.
8. Var olan konaklama ünitesinin iyileştirilmesi
9. Daha çok kişiye hizmet verebilmek için otel oda sayısının artırılması.
10. Stajyer öğrenci olarak müdürlüğümüze gelen öğrencilerin alanlarıyla ilgili beceriyi en iyi
şekilde alabileceği çalışmalar yapmak.
11. Taşımalı eğitim öğrencilerinin yediği öğle yemeğinde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak.
12. Okullarımızın yaptığı çalışmalarda onlara destek olmak.
Öğretmenevimizde bir eğitim personelinin veya personel yakınının sosyal, kültürel, barınma,
yeme içme gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği tüm birimler vardır. Bu birimlerde tüm
paydaşların kaliteli hizmet alabilmesi için yoğun gayret gösterilmektedir. Bunların yanı sıra
Halk Eğitimi Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarımızla imzalanan
protokollerle eğitim camiasının ihtiyaç duyduğu gereksinimlerini karşılamak için çalışmalar
devam ettirilmektedir.

Yapılan
Çalışmalar

Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

1.
2.
3.
4.

Sorun Alanları

1.
1.

Öneriler

Sonuç

2.

Taşımalı öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacının karşılanmasına devam edilmesi.
Otel bölümü kapasitesinin artırılması.
Bahçe bölümünü güneş, yağmur, rüzgâr gibi dış etkilerden koruyarak daha rahat oturma ve
dinlenme alanları oluşturulması.
Eğitim çalışanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderebileceği ortamların oluşturulması
(maç izleme oyun oynama, toplantı yapma)
Eğitim çalışanlarının dışarıda vakit geçirmek için birinci tercihinin öğretmenevi olmayışı.
Eğitim çalışanlarının dışarıda vakit geçirmek için birinci tercihinin öğretmenevi olması için
yönlendirmeler yapılması
Eğitim çalışanlarının ihtiyaçlarının belirlenip bu alanda çalışma yapılması

Sonuç olarak 2023 vizyonu incelenmiş ve teoride gayet güzel olmakla beraber, gerçekte
uygulanmasının ne kadar başarılı olacağı hakkında iyi niyetler beslenmekte olup; öğrencilerin meslek
eğitim olmadan ve profesyonel mesleklere yönlendirilmeden sistemin güzel işlemeyeceği
düşünülmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Bölüm Adı

Giriş

Yapılan
Çalışmalar

Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

Sorun Alanları

Öneriler

İçerik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İlçemizde “Sıfır” iş kazası gayesi ile, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin
koordinasyonunda projelerle desteklediğimiz çalışmalarımız devam etmektedir.
● Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan "İş Sağlığı ve
Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu Protokolü"
1.
2.
3.

İlçemizde görevli 657 Sayılı DMK’ya tabi, Ücretli Öğretmen, usta Öğretici ve TYP kapsamında çalışan
tüm personele İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri ve/veya güncelleme eğitimleri verilmesi
Okullarda Acil Durum ekiplerinde görevli tüm personele en az 10 saatlik seminer verilmesi
İlçemizde bulunan tüm okul/kurumların “Sıfır” iş kazası hedefi doğrultusunda tüm risklerden
arındırılması

1.
2.
3.

Mali kaynak yetersizliği
Öğretmen ve öğrencilerde iş güvenliği kültürünün yerleşmemiş olması
Uzman personel ve donanım yetersizliği

1.
2.
3.

Ölçümler ve Periyodik kontrolleri yapmak üzere birim kurulması ve ölçüm cihazları sağlanması
Yeni yapılan binaların sağlık ve güvenlik açısından tam teşekküllü olarak tesis edilmesi
Okul/kurumların İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden tüm ihtiyaçlarının çıkarılması ve ödenek talep
edilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili seminerler düzenlenmesi ve iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi
İş Güvenliği Uzmanı personel sayısının arttırılması
Okul idarecileri ile sıkı iş birliği yapılması
İş kazalarından önce meydana gelen ve hasarsız atlatılan Ramak Kala Olayların kaydının tutulması ve
düzenleyici önleyici faaliyetlerin yapılması
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun kamuda da zorunlu hale getirilmesi
Meslek liselerinde özellikle kesici delici aletlerle çalışılan ve/veya elektrik işleri yapılan alanlara özel
önem verilmesi

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sonuç

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Eğitim vermek ve Bilgilendirme yapmak
Acil Durum tatbikatlarını yapmak
Kimyasal Atık ve Sıfır Atık Projesini yürütmek
Denetim, Rehberlik ve Gözetim Faaliyetleri yapmak
Alınacak tedbirleri uygulamak, ölçümler ve periyodik kontrolleri yapmak
Projeler ve etkinlikler yürütmek

Sonuç olarak 2023 vizyonuna erişmede iş sağlığı ve güvenliği yönünden gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek için
kanunun gücünün kullanılması ve caydırıcı cezaların uygulanması gerektiği düşünülmektedir.
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Bölüm Adı
Giriş

Yapılan Çalışmalar

Yapılması Planlanan
Çalışmalar

Sorun Alanları

Öneriler

Sonuç

İçerik
Güçlü Yanlarımız
 Okul ve kurum fiziki ortamlarının yeterliliği
 Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının ideal
olması
 İl merkezine yakın olunması
 Öğretmenlerin genç ve dinamik oluşu
Karşılaşılması Muhtemel Sorunlar
 Nüfus azlığından dolayı okulların kapanma riski
 İlçede lise olmamasından dolayı yaşanabilecek İl
merkezine göç olgusunun olumsuz etkisi
Yapılabilecek işbirlikleri
 İl merkezi sınırları içinde olan ancak ilçemize çok
yakın olan köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki
öğrencilerin, İlçemize yönlendirilmesi için İl MEM
ile işbirliği yapılabilir.
 İlçemizde Normal eğitim uygulanmaktadır.
 Eğitim ortamlarında öğrencilerin seviye ve
yaşlarına uygun olarak teknolojik alet ve
materyaller etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde
öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için gerekli
çalışmalar yapılacaktır.
 Öğrencilerimizin yabancı dil gelişimleri için; erken
çocukluktan itibaren tüm öğretmenlerimiz
tarafından daha fazla dikkat ve algı oluşturulacak
ve gerekli takip işlemleri yapılacaktır.
İlçe Başarı durumumuzun bilinmeyişinden kaynaklı
olarak İl Merkezi ve diğer ilçeler arasındaki başarı
yerimizin bilinmemesi.
Her eğitim-öğretim yılı sonunda detaylı olarak çeşitli
ölçütler bazında İl ve ilçe başarıları, İl-İlçe MEM ler ile
paylaşılmalıdır.
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BÖLÜM ADI
GİRİŞ

GİRİŞ
Okul kademe ve türlerine göre, müzik, görsel sanatlar, iş atöyleleri sanat atölyerleri ve
mekatronik gibi hayat bilgisi atölyelerinin kurulması
Fizik, kimya, biyoloji ve fen labaratuarlarının içeriğinin zenginleştirilmesi.
Tasarım ve beceri atölyelerini örnekleyen eğitim müzelerinin kurulması
Değişen müfredat ve uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için hizmetiçi
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.

YAPILAN
ÇALIŞMALAR

Okul türlerinde ve kademelerinde öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının belirlenmesi
için değerlendirme çalışmaları yapılacak
Yapılacak faaliyetlerin değerlendirme sonuçlarının kademeler arası aktarılması
sağlanacaktır.
Temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin öğleden sonraki saatlerinin sosyal ve sanatsal
çalışmalara ayrılması sağlanacaktır.

YAPILMASI
PLANLANAN
ÇALIŞMALAR
FAALİYETLER

Hedef 2.1- Okul gelişim ekipleri kurulacak
Okul gelişim modeli kurum içi ve ve kurum dışı paydaşlara tanıtılacak
Durum analizi yapılarak okulların ihtiyaçları ve öncelikleri tespit edilecek
İyileştirmeler için paydaşlarla protokoller yapılacaktır.
Hedef 6.1-Finansman kaynaklarının bölge ihtiyaçlara göre dağıtılması sağlanacak
Hayırsever ve bağışcıları teşvik edici çalışmalar yapılacak
Öğrencilerin üretime yönlendirilip okullara kaynak sağlanması için çalışmalar
yapılacak(Atölye kurulması vb.)
Finansman konusunda velilerin etkin katılımı için çalışmalar yapılacak
Hedef 3.1-İlçe düzeyinde veri ambarı oluşturularak tüm öğretmenlerin katkısı sağlanacak
Veri ambarı yönetim ve değerlendirme ekipleri kurulacak
Veri ambarına tüm zümrelerin erişimi sağlanacak
Veri ambarının güncellenmesi sağlanarak istendiğinde raporlaştırılabilicek
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Hedef 3.2-Veri havuzu oluşturulacak
Veri havuzuna tüm birimlerin ulaşımı sağlanacak
Verilerin toplanmasında kolaylık sağlayacak objektif dijital uygulamalar geliştirilecek
Hedef 4.1-İlçe düzeyinde soru bankası oluşturulacak

Ölçme araçlarının süreç+sonuç boyutunda olması ve sınav analizleri için ilçe komisyonu
kurulacak
Dijital içerik platformlarının(EBA, blackboard vb. ) tanıtımı yapılacak ve daha etkili
kullanılabilir hale getirilecektir.
Hedef 4.2-Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin takip edilebileceği bir veri taban
oluşturulacak
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışmalar ile okullardaki
sportif faaliyetler artırılacaktır.
Yerel yönetim ve STK'lar ile işbirlikleri yapılacak
Ayçiçekleri tiyatro günleri projemiz bölgeye yaygınlaştırılacak
Öğrencilerin ilgi alanlarının tespiti için çalışmalar yapılacak
Hedef 4.3-İlçe komisyonunun belirleyeceği zümre öğretmenlerince hazırlanacak ve örneklem
uygulaması yapılmış sınavlar, tüm okul sınavlarında uygulanacak
Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek çalışmalar yapılacak
Portfolyo ve proje tabanlı ölçme araçları uygulanacak
Sınavlarda sorulacak soruların kademeli olarak %50 açık uçlu sorulara dönüştürülmesi
sağlanacak
Hedef 4 .4- İlçede kurulacak komisyon ile öğrencilerin akademik seviye, ilgi ve yetenekleri,
hazır bulunuşluk seviyeleri her öğretim yılı başında ölçülecek
Belirlenen hazır bulunuşluk seviyesi ile ulaşılan sonuç arasındakli süreç denetlenecek
Öğrencilerin üst eğitim kademelerine yerleşmesinde belirlenen seviyelere göre dağıtım
yapılacak.
Hedef 12.1-İlçedeki (kendi türlerindeki) okullar arası işbirliği sağlanacak
Okullar arası öğretmen değişim programları uygulanacak böylece öğretmenlerin özgün
çalışmalarda yer almaları sağlanacak.
Alanında yetkin öğretmenler okulları dolaşarak dijital beceriler konusunda eğitimler
verecek
Okulların dijital donanımları imkanlar doğrultusunda iyileştirilecek.
EBA kullanımı özellikle ilkokullarda yaygınlaştırılacak
Hedef 12 .2 Öğretmenlere yönelik teknoloji ve bilgisayar okur yazarlığı konusunda eğitimler
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düzenlenecek
Web 2.0 araçları tanıtılacak
Sanal gerçeklik, animasyon, sunum örneklerinin tanıdıldığı eğitimler düzenlenecek
Öğretmenler dijital içerik üretmede teşvik edilecek ve içerik üretmeleri sağlanacak
Hedef 5.1- Seminer dönemi mesleki çalışmalar okulların görüş ve önerileri doğrultusunda
planlanacak.
İlçe düzeyinde idareci ve öğretmenlerin bilgi paylaşacağı yerel ağ sistemleri oluşturulacak
İdareci ve öğretmenlere yönelik Yüksek Lisans programları yeterli kontenjan için
üniversitelerle görüşülecek
Hedef 5.2-Okullardaki norm fazlası öğretmenler ilçe normuna geçirilerek ihtiyacı olan okullara
görevlendirilecek.
Okul ve kurumlarda çalışan personele verilecek ödüllerde iç paydaşlarla ortak kriterler
Belirlenecek.
Öğretmen ve çalışanların motivasyonlarını artırıcı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
düzenlenecek
Hedef 7.1-Okulların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edecek çalışmalar yapılacak.
Tespit edilen zayıf yönlerin düzeltilmesi için okul yönetimiyle rehberlik ve çalışmalar
yapılacak.
Rehberlik sonrası planlanan çalışmalar denetlenecek.
Hedef 19.1-Özel öğretim kurumlarının teftişlerinin yapılmasında adil ve şeffat yapı gözetilecek.
Özel öğretim kurumlarındaki personel çalışma sürekliliğinin sağlanması için uzun süreli
sözleşmeler
konusunda teşvik edilecek
Hedef 19.2-Alanında uzman kuruluşlarla işbirliği yaparak içerikler zenginleştirilecek
Eğitimlerde teoriden çok uygulamaya önem verilecek çalışmalar yapılacak
Verimliliği artırmak için katılımcı sayıları sınırlı tutulacak
Hedef 8.1-Rehberlik öğretmenlerinin ihtiyaç durmunun bildirilmesi ve sayısının artırılması için
bakanlık ile iletişime geçilmesi.
Okullara ve RAM'aherberlik öğretmeni görevlendirilmesine devam edilmesi .
Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin yürütülmesinde akran danışmanlığı uygulamalarının
yapılması.
Vaka paylaşım toplantılarının yapılmasına devam edilerek Rehberlik Öğretmenlerinin
mesleki yeterliklerinin arttrılması.
Rehberlik himetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olunan konularda hizmetiçi eğitimlerin
yapılması.
Lüleburgaz RAM tarafından üniversiteler ile işbirliğine gidilerek rehberlik öğretmenlerine
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yönelik olarak mesleki gelişim eğitimleri ve seminerlerin düzenlenmesi.
Bağımlılıkla ilgili çalışmaların İlçe MEM koordinesinde yürütülmesi.
Rehberlik hizmeti doğrultusunda öğrencilerin kariyer yönlendirmesinin yapılmasında
mesleki bilgi sisteminin aktif kullanılmasına teşvik edilmesi.
Sınıf öğretmenlerinin rehberlik faaliyetlerini yürütmelerinde becerilerine arttırmaya
yönelik eğitimler düzenlenmesi.
Ölçme aracı geliştirme, ölçme değerlendirme teknikleri konusunda rehberlik
öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenmesi.
Hedef 9.1-Özel Eğitim Uygulama Okulu ve RAM'ın bina, donanım ve fiziki ihtiyaçlarının
giderilmesi için kurumlar ve Genel Müdürlük ile iletişime geçilmesi
Eğitsel tanılama hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ölçme araçları, test vb. uygulayıcı
eğitimlerinin planlaması ve düzenlenmesi
Özel eğitim alanlarında ailelere ve öğretmenlere yönelik eğitimlerin planlanarak sürekli
düzenlenmesi
Özel eğitim sınıflarının ve destek eğitim odalarının donanım ve fiziki ihtiyaçlarının tespit
edilerek giderilmesi
İlçe MEm'e özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları ve kaynaştırma uygulamaları
hakkında RAM tarafından brifing verilmesi
Hedef 10.1-Özel yetenekli öğrencilerin velilerine yönelik eğitimler düzenlenmesi
Rehberlik öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilere yönelik süreçler hakkında eğitimler
verilmesi
Hedef 10.2-Tanılamada kullabnılan testlere yönelik olarak eğitim düzenlenmesi için talepte
bulunulması
Tanılama ve değerlendirme aşamalarında bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesi
Hedef 10.3-İlçede belirlenen bir okul pilot seçilerek zenginleştirilmiş destek eğitim odası
oluşturulması ve ders programları uygulanması
Lüleburgaz BİLSEM de donanım eksikliği giderilmesi için Belediye, İlçe MEM ve
Bakanlık ile iletişime geçilmesi
Öğretmen yeterliklereini artırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler ve seminerler düzenlenmesi
Hedef 13.1-Erken çocukluk dönemindeki çocuklar taşımalı eğitim kapsamına alınacak
Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki imkanları iyileştirilecek
Tüm sınıflara alanında uzman yardımcı personel temini için çalışmalar yapılacak
Okul önce kurumlarının rehber öğretmen ihtiyaçları görevlendirmelerde göz önünde
bulundurulacak
Hedef 13.2-Resmi ve özel kurumların denetimleri bütünleşik sistemle birlikte ortak yapılacak
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13.3-Okul donatımları ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacak
Anne-baba ve çevre eğitimleri verilecek
Okullarda beslenme ihtiyaçları karşılanacak
Hedef 14.1-Ortak bahçeleri kullanan ilkokul ve ortaokulların ayrılması için çalışması yapılacak
Okulların fiziki şartları öğrenci ihtiyacı ve önerilerine göre yeniden düzenlenecek
Yeri uygun okullara spor salonları yapılması için girişimlerde bulunulacak
Yaş gruplarına uygun spor araç gereçleri temin edilecek
Hedef 14.2-Temel eğitimde ödevin teknolojik sistem üzerinden (EBA'dan) verilmesi
İlkokullarda sınavların kaldırılması(4.sınıf)
Yeni eğitim sistemlerinin uygulanabilmesi için yeterli fiziki önlemlerin alınması
Hedef 14.3-Okullara branşında kadrolu öğretmen verilerek ücretli öğretmen uygulamasına
son verilmesi
Başarı farklılıklarının araştırılması
Bölgeye uygun öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılması

Okul müdürlerinin yetkilerinin arttırılması(personel üzerinde)
Hedef 17.1
Ders içerikleri ve değerler eğitimi kapsamında ilçedeki ibadethane, hastane, huzurevi vb. kurumla

DKAP, meslek dersi ve Arapça öğretimine yönelik Arapça öğretmenlerine belirli aralıklarla topla
materyal paylaşımında bulunacak
Arapça öğretimine yönelik ana dili Arapça olan öğretmenlerin istihdamı
Yabancı dil öğretimine yönelik dil sınıfların açılması destekleme ve yetiştirme kurslarının
kademeli olarak arttırılacak
İlçe müftülüğündeki uzman eğiticilerden kuranı kerim dersleri ve hac ibadeti gibi
uygulamalı derslerde destek alınacak
Hedef 17.2
İmam hatip ortaokullarının proje imam hatip liselerini ziyareti ve lise düzeyinde de ilahiyat
fakültelerinin ziyareti ve tanıtımı sağlanacak
Yüksekokullarla işbirliği yapılarak öğrencilere seminer vermek amacıyla akademisyenler
davet edilecek
Lise öğrencilerine ortaokul öğrencilerine üniversite öğrencilerinin liselere koçluk yapması
sağlanacak
Öğretmenlerin mesleki seminer çalışmalarında destek alması planlanacak

Hedef 11.1
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Yabancı dil eğitimi öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğrencilerin bilgisayar düzeylerine
uygun metotlarla ele alınacak
Okullar arası İngilizce bilgi yarışmaları düzenlenecek
Yıl sonu İngilizce gösterileri düzenlenecek
Okullar arası İngilizce kısa film yarışması yapılacak
Hedef 11.2
İlkokul ve ortaokullarda İngilizce skeç; liselerde İngilizce tiyatroların sergilenmesi,
Yabancı dil kulüplerinin kurulması,
İlçe çapında dil etkinliklerinin yapılması,
İlçe çapında dil kamplarının düzenlenmesi,
Yurt dışı okullarla proje bazlı ortaklıklar yapılması,
Hedef 11.3
Sınır Ötesi Eğitim İşbirliği programı kapsamında öğretmenlere yönelik işbaşı gözlem
imkanlarının sağlanması
İlçe de workshop ve sertifika programlarının düzenlenmesi
Hedef 18.1
Sektörde çalışan mezunların katılımı ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek
Mesleki ve teknik eğitim tanıtım faaliyetleri yapmak
Sektör yöneticileriyle öğrencileri işletmelerde teşvik etmesi için görüşmeler yapmak
Meslek tanıtım çalışmalarının ortaokul ve liselere yaygınlaştırılması
Her Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kendi alan{dallarına yönelik mobil uygulamalar
geliştirmesi
Hedef 18.2
8.sınıf öğrenci ve velilere mesleki ve teknik eğitimin tanıtıcı çalışmaların yapılması
Sektörde öncü olan kişi ve firmaların ilçe bazında tanıtım semineri düzenlenmesi
Hedef 18.3
Meslek liselerinde kültür derslerinin sayısının azaltılması ve meslek derslerinin arttırılması
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İşletmelerde beceri eğitimi süresinin arttırılması(11. ve 12. sınıflara uygulanması)
Çıraklık eğitimin (mesleki eğitim) teşvik edilmesi
Hedef 18.4
Meslek liselerinin DÖSE uygulamalarının arttırılması
Atölye ve laboratuvarların günün şartlarına uygun olarak revize edilmesi
Mesleki İngilizce kurslarının yaygınlaştırılması
Hedef 18.5
Yurt dışında faaliyet gösteren firma merkezlerinin İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde
olması nedeniyle bu şehirlerdeki meslek liseleri ile iletişime geçilecek
Hedef 18.6
İlçe genelinde faaliyet gösteren fabrika ve müesseselerle güçlü iletişim kurulması için
çalışmalar yapılacaktır.
Sektör temsilcileri ile istihdam sağlayacak protokoller yapılması
Bölge ihtiyacına uygun alan, bölüm açılması
Hedef 18.7
ATL düzeyinde bilişim teknolojileri, mekatronik alan bölümlerinin açılması
Mevcut alanların ihtiyaca göre güncellenmesi
Hedef 20.1
Mesleki açıköğretim uygulamalarının Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde açılması
Hedef 15.1
9. ve 10. sınıf ders çizelgelerinin okul türlerine göre yeniden düzenlenmesi
Okullarda bilgi ve becerilerine göre liselere yöneltme ve yönlendirmenin yapılması
Öğretmenlere hedefler doğrultusunda seminer ve hizmetiçi eğitimin verilmesi, eğitim
sayılarının arttırılması
Hedef 15.2
Her okulun mahalli spor kulübüne dönüştürülmesi
Uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması
Mesleki tanıtım ve girişimcilik eğitimlerinin arttırılması
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Çağın ihtiyaçlarına göre okul türlerinin ve alanlarının güncellenmesi
Hedef 15.3
Dezavantajlı okullara yönelik sosyal projeler yapılması
Sosyal sportif başarılarının da ödüllendirilmesi
okul türlerine göre seçme ve değerlendirme yapılması
Dezavantajlı bölgelerdeki okulların diğer öğrencilerle kaynaştırılması,
Hedef 15.4
Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri şekile yakın halde yetiştirilmesi
Oda sayılarının öğrenci sayılarına göre tanzim edilmesi
Hedef 16.1
Atölye ve laboratuvarın etkin kullanılması
Öğrencilerin yaratıcılıklarının(icat ve proje vb.) ortaya çıkarılması
Ders programlarında sayısal derslerin arttırılması
Kodlamam ve yazılım gibi çağın ihtiyaçlarına göre birimlerin kurulması
Hedef 16.2
Alanlara göre üniversiteler ve sağlık sektörü ile işbirliği yapılması
Akademisyenlerin okullarda kariyer çalışmaları yapması
Üniversite ziyaretlerinin yapılması

LÜLEBURGAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAY
RAPORU

Hedef 1.1.-Tasarım ve beceri atölyelerinin ilçe genelinde okullar arasında ortak
kullanıma açılmasının sağlanması.
Hedef 1.2-Okulların yaptıkları çalışmaların ortak alanlarda sergilenmesi
Faaliyetlerin finansmanı için paydaşlarla işbirliği
Hedef 2.1-Tüm okularımızda veli, öğretmen, öğrenci ve STK lardan oluşan Okul
Gelişim Yönetim Ekibinin kurulması
Okul gelişim modelinin kamuoyuna duyurulması
Hedef 6.1-Kamu kurumlarını ihtiyaçları için üretim yapan okullaramıza
yönlendirmek
Üretim yapan okullarımızın tanıtımının yapılması
Hedef 3.1 -Okulların teknolojik yeterliliği artırılmalı
Öğretmenlerin teknoloji hazır bulunuşluğu ve becerileri artırılmalı
Veriye erişim ve kullanım kolaylığı sağlanmalı
Öğretmen ve velilerin dijital çağın gereklilikleri konusunda istekli olmaları için
farkındalık
çalışmaları yapılması.
Hedef 3.2- Veri toplanacak konuların net objektif ve yoruma açık olmayacak şekilde
seçilmesi ve
yardımcı videoların hazırlanması
Veri havuzunun oluşturulabilmesi için yerelde hosting ve web hizmetlerinin
sağlanması
Hedef 4.1.-Ortak sınavların ilçe bazında merkezi olarak yapılması
Yapılacak sınav analizlerine göre öğretim faaliyetlerinin içerik ve yöntem açısından
yeniden düzenlenmesi
Sınav analizlerine göre kurs, etüt ve takviye çalışmalarının düzenlenmesi.
Okulların sınav analizlerinin seviyelerine göre yapılarak karnelerinin çıkarılması

ÖNERİLER

Hedef 4.2-Yapılan iyi örnekler ile ilgili veri tabanı oluşturulmalı ve dijital ortamda
sürekli paylaşıma açık olmalı
Öğrencilerin ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda etkinliklerin planlanması ve
uygulanması
Okulların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri için ödenek ayrılması
Hedef 4.3-Okullarda fırsat eşitliğinin sağlanması için fiziki ortamlarının
iyileştirilmesi
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Okullara ayrılacak ödeneklerin bölge, ihtiyaç düzeyine göre belirlenmesi
Hedef 4.4-İlçelerde zümre öğretmen toplantılarında ölçme-değerlendirme konularının
ağırlıklı görüşülmesi.
Öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme-değerlendirme konusunda gelişimlerinin
teşvik edilmesi
İlçelerde özellikle birbirine yakın okulların farklı donanımlarını birbirleriyle
paylaşması.(Spor salonu, Lab., Kütüphane, Atölyeler)
Hedef 12.1-Okullardaki teknolojik alt yapının iyileştirilmesi
Mesleki yeterlilik konusunda öğretmen yetiştirme programları
Teknolijeye yatkın genç kadroların gelebilmesi için emeklilikleri gelmiş
öğretmenlerin özlük haklarındaki iyileştirmelerin tamamlanarak emekliliğe teşvik
edilmesi
Hedef 12.2-Öğretmenler dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda teşvik edilmeli
Web 2.0 araçlarını kullanmak üzere beceri eğitimleri verilmeli.
Hedef 5.1-İlimiz ve çevre illerdeki üniversitelerle iletişime geçilerek akademik
kadroların planlanması
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu konuda eğitime alınması
Yüksek lisans faaliyetlerinin amacına ulaşması için tezli olarak hazırlanması
Hedef 5.2-İlçe düzeyinde normların haftalık ders saatine göre planlanması
Ödül sisteminde farklı okul ve kurum çalışanlarından komisyon oluşturulması ve
ödül kriterlerinin iyi belirlenmesi
Yeterli tesis ve imkanları sağlanması
Hedef 7.1-İlçe bünyesinde okullara rehberlik ve danışmanlık yapacak bir ekibin
oluşturulması
Mevzuat değişikliği
Yöneticiler arasında dengeli bir paylaşım sistemi kurulmalı
Hedef 19.1-Başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik bursluluk
imkanlarının artırılması
Öğretmen seçiminde resmi okullar ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden öneriler
alınmalıdır
Denetim faaliyetinin eğitim öğretimde birlik sağlayacağı iyi şekilde anlatılmalı
Uzman kuruluşlardan destek alınarak formatörler yetiştirilmesi
İşi işbaşında görerek yaparak yaşayarak öğrenme sağlanması verimliliği artıracaktır
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Hedef 19.2-Büyük firmalarla işbirliği sağlanması
Finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Katılımcıların isteklilik esasına göre seçilmesi
Hedef 8.1-Okullarda bulunan rehberlik servislerinin donanımlarının ertırılması ve
fiziki şartlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
Lüleburgaz RAM'ın personel ve okulların rehberlik öğretmeni ihtiyaçlarının bir an
önce karşılanması için girişimlerde bulunulabilir. Lüleburgaz RAM'ın zorunlu hizmet
kapsamına alınması sağlanabilir.
Lüleburgaz RAM hizmet binasının gelecek yılların ihtyacı göz önünde
bulundurularak yeni bir bina yapılandırılması sağlanabilir.
Tanılamalarda kullanılacak testler için testörlük eğitimleri düzenlenebilir.
Rehberlik öğretmnelerinin mesleki yeterliklerini artırmaya yönelik hizmetiçi
eğitimler, proje bazlı eğitimler ve ya seminerler düzenlenebilir
Hedef 9.1-Özel Eğitim Uygulama Okulu ve RAM'ın bina, donanım ve fiziki
ihtiyaçlarının giderilmesi
özel Eğitim uygulama okulu (I. Ve II. Kademe) ile özel eğitim mesleki eğitim okulu
binalarının ayrı olması eğitmlerin daha verimli olmasını sağlayacaktır.
Özel eğitim alanlarında ailelere ve öğretmenlere yönelik eğitimlerin sürekli
düzenlenmesi
özel eğitim sınıflarının ve destek eğitim odalarının donanım ve fiziki ihtiyaçlarının
öncelikli olarak giderilmesi
RAM, özel eğitim uygulama okulu ve özel eğitim sınıflarının özel eğitim öğretmeni
ihtiyaçlarının karşılanması için normlarının ilk atamalara açılması
Hedef 10.1-Özel yetenekli tanısı almış olan öğrencilerin ikinci tanı olarak DEHB,
dürtüsel bozuklu, vs gibi konularda ailelerin yaklaşımları konularında eğitimler
verilebilir.
Hedef 10.2-Testör ihtiyacı olduğundan eğitim düzenlenebilir.
Hedef 10.3- İlçede belirlenen bir okul pilot seçilerek zenginleştirilmiş destek eğitim
odası uygulamaları ve ders programları uygulaması yapılabilir.
Lüleburgaz BİLSEM de donanım eksikliği giderilmesi için Belediye, İlçe MEM ve
Bakanlık ile iletişime geçilebilir.
Öğretmen yeterliklereini artırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenebilir.
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Hedef 13.1-Norma bakılmaksızın her kuruma bir rehber öğretmen görevlendirilmesi
Bağımsız anaokullarının artırılması,
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi durumunda bakanlık tarafından diğer
kurumlarda olduğu gibi ödenek sağlanması
Hedef 13.2-Tüm okul öncesi eğitim veren kurumların MEB bünyesinde toplanması
STK ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılması
Hedef 13.3-Aile eğitimleri ile ilgili birimlerin oluşturulması ve düzenli şekilde
eğitimlerin verilmesi
Hedef 14.1-Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinin 2023 vizyon belgesine uygun
olarak verilmesi
Eski binaların vizyona uygun hale getirilmesi
Hedef 14.2-Ödev takip sistemi için basit düzeyde yazılım geliştirilmesi
Okulların fiziksel imkanlarının öğrencinin gelişimine uygun tasarlanması
Ödevlerin tamamen kaldırılması , ilkokulda not sisteminin tamamen kaldırılması,
velilerin okul bahçelerinin içine girmemesi(özellikle ders saatlerinde)
Hedef 14.3-Mesleki çalışma dönemlerinin öğretmen niteliklerini arttıracak
eğitimlerle(uzman eğitmenler) değerlendirilmesi
Okul müdürlerinin personel üzerindeki yaptırım etkisinin arttırılması
Hedef 17.1
Ortaokullarda açılacak yabancı dil ağırlıklı sınıfların açılabilmesi için veli ve
öğrencilerin bilgilendirilmesi
İmam hatip okulları arasında işbirliği sağlanarak yıl içerisinde ilçe düzeyinde Mevlidi Nebi vb. etkinlik düzenlenmesi
İmam hatip okulları ile müftülük arasında işbirliğinin sağlanması

Hedef 17.2
Mesleki seminer dönemlerinde öğretmenlerin destek alması sağlanabilir
Yıl içerisinde öğrencilere yönelik verilecek seminerler ve yapılacak faaliyetler ile
ilgili ödenek ve planlamanın tüm kademeleri kapsayacak şekilde yapılması
Üniversite gezilerinde girmek istediği bölümlerin derslerine dinleme imkanının
verilmesi
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İmam hatip okulları programlarının ders ve ders türü genel orta öğretim kurumlarına
göre çok fazla olduğundan azaltılması

Hedef 11.1
İngilizce etkinliklerinin yapılabilmesi için " İngilizce etkinlik atölyesinin" kurulması
Tesol belgeli İngilizce eğitim uzmanları rehberliğinde iletişimsel becerileri
geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi
İlkokuldan başlayarak haftalık ders saatlerinin arttırılması
Üniversite, STK vb. organizasyonlarla işbirliği yapılması
Hedef 11.2
Haftalık ders saatinin müfredat uygulaması için ayrı, faaliyetler için ayrı
programlanması
MEB bünyesinde " Sınır Ötesi Eğitim İşbirliği" programı hazırlanması ve eğitim
alanında okulların proje yürütmesine olanak sağlanması
Okullar bünyesinde etkinlik salonlarının tahsis edilmesi

Hedef 11.3
İşbaşı gözlem projelerinin öğretmenlerce katılımın sağlanması

Hedef 18.1
İlçelerde bulunan işletmelerle koordinasyonu sağlayacak ilçe MEM biriminin
kurulması
Okullara yeterince ödenek gönderilmesi
Alanında uzmanlaşmış personelin istihdam edilmesi
Hedef 18.2
Meslek liselerine sınavla öğrenci alınması
Üniversitede fakülte yerleşimlerinde ek puan verilmesi
Hedef 18.3
Atölye ve laboratuvar uygulamalarının sektör işbirliği ile yapılması
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Staj süresinin arttırılması
Sektörden usta öğretici desteği alınması
Hedef 18.4
Usta öğretici sayısının arttırılması
Mesleki eğitime yönelik hizmetiçi eğitim kursların arttırılması
Rehberlik hizmetlerinin faydaları konusunda farkındalık yaratılması
Hedef 18.5
Öğretmen ve öğrencilere yönelik teknik İngilizce kursları açılması
İlçe MEM bünyesinde yurt dışı koordinasyon masası kurulması
Hedef 18.6
İşveren okul işbirliğinin arttırılması
Hedef 18.7
Öğrencilere alan dallarına göre burs verilmesi
Başarılı öğrencilere staj sonrası iş imkanı sağlanması
Hedef 20.1
Meslek liselerine uzman personel ihtiyacını karşılayacak politikalar
Yeterli hazırbulunuşluğa sahip olmayan öğrencilerin hayat boyu öğrenme programına
dahil edilmesi
Hedef 15.1
Laboratuvar ve atölye spor salonu,konferans salonu gibi ortak kullanım alanlarının
arttırılması
Ders çizelgelerinin okul türlerine göre güncellenmesi
Hedef 15.2
Gezi,organizasyon ve uygulamalarda riskin tamamen okullara bırakılmaması

Hedef 15.3
İl ve ilçe MEM tarafından seviye ve ortak sınavların planlanması
Ortak kaynakların temin edilmesi

LÜLEBURGAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAY
RAPORU

Meslek liselerinde beceri eğitiminin akademik eğitimi engellemeyecek şekilde
düzenlenmesi
Hedef 15.4
Belleticilik tanımının net belirlenmesi, profesyonel olarak yapılması
Belleticilik ücretinin iyileştirilmesi, netleştirilmesi
Pansiyon yapımında okul müdürlerinin görüşlerinin alınması
Pansiyon fiziki şart6larının öğrenci psikolojisine uygun olması
Hedef 16.1
Fen liselerinin ihtiyaçlara uygun olarak yapılması
Öğrencilerin sınav kaygısından uzaklaştırılıp, deney ve icada yönelik ortamın
sağlanması
Bilimsel çalışma yapan öğrencilerin avantajlı hale getirilmesi
Zamanın ihtiyacına göre(savunma sanayi gibi) çalışmalar için ortam sağlanması

Hedef 16.2
Üniversitelerin ortaöğretim kurumlarına öneriler sunması
Üniversitelerin ortaöğretim kurumlarına tanıma amaçlı ziyaretlerde bulunması
Ortaöğretimde üretilen projelerin takip edilip desteklenmesi
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Bölüm Adı
Giriş

İçerik

Yapılan
Çalışmalar

Okul öğrenci veli etkileşiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi için öğrenci velileri ile güçlü iletişim
sağlanmakta olup öğrenci devamsızlık ve başarı bilgileri velilerle hemen paylaşılmaktadır.
Stratejik planlama kapsamında okul temelli veri toplama çalışmaları sürdürülmektedir.
Mebbis, E-Okul, Tefbis, Dys, Kbs, Mys gibi veriye dayalı uygulamalar mevcut durumda etkin
olarak kullanılmaktadır.
Okullar ve kurumlara ait web siteleri ile sosyal medya platformları etkin olarak kullanılmaktadır.
Eba internet sitesi ve Mobil uygulamasının öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanımı
desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme ile ilgili olarak Bakanlığımızın E-Okul ve Eba uygulamaları
kullanılmaktadır.
Stratejik Planlama faaliyetleri kapsamında mevcut durumda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile
ilgili istatistik ve veriler kayıt altına alınmaktadır.
Mevcut durumda idari uygulamalar ile eğitim öğretim uygulamalarına kelime işlemci, elektronik
tablo, sunu hazırlama gibi ofis uygulamaları kullanılara personelin dijital içeriklerle çalışabilmesi
için alt yapı oluşturulmaktadır.
Mevcut durumda eğitim öğretim hizmetleri sınıfında görevli personelin mesleki gelişimlerinin
sağlanması ve yeterliliklerinin arttırılabilmesi için mesleki çalışma dönemlerinde etkin ve hedef
odaklı konularda eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
İlçemizde okul kurum sayısının az olması sebebiyle teftiş ve kurumsal rehberlik faaliyetleri etkin
olarak sürdürülebilmektedir.
Rehberlik Hizmetleri öğretim yılı başında öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan planlama
çalışmaları kapsamında hedef odaklı bir şekilde sürdürülerek etkinlik sağlanmaktadır.
Özel eğitim ihtiyacı olabileceği düşünülen öğrencilerin tespiti tüm eğitim personelince dikkatli bir
şekilde yapılmakta ve öğrenciler öncelikle okul rehberlik servisine ve daha sonra da gerekirse
RAM'a yönlendirilmektedir.
Özel yetenekli olabilecek öğrencilerin tespiti için okul rehberlik servisi, RAM ve BİLSEM ile ortak

Çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı “Okul
Gelişim Modeli” kurulacaktır.
Finansman Yöntemleri çeşitlendirilecektir.
Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecektir.
Dı̇ jı̇ tal becerı̇ lerı̇ n geliştirilmesine yönelik içerikler üretilecek ve öğretmen eğitimleri yapılacak.
Öğretmen ve Okul yönetı̇ cı̇ lerı̇ nı̇ n mesleki gelı̇ şı̇ mlerı̇ yeniden yapılandırılacaktır.
İnsan kaynağının verı̇ mlı̇ kullanılması ve hakkanı̇ yetlı̇ bir şekilde ödüllendı̇ rı̇ lmesı̇ sağlanacaktır.
Kurumsal Rehberlik ve Teftiş Hizmetlerı̇ yapılandırılacaktır.
Rehberlik Hizmetlerı̇ ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılacak.
Özel Eğı̇ tı̇ me ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hı̇ zmetlerı̇ n kalitesı̇ artırılacaktır.
Özel Yetenekli öğrencilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir.
Erken Çocukluk eğı̇ tı̇ m hizmeti yaygınlaştırılacak.
Erken Çocukluk eğı̇ tı̇ m hı̇ zmetlerı̇ ne yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulacak.
Şartları elverı̇ şsı̇ z gruplarda eğitimin nı̇ telı̇ ğı̇ artırılacak.
İlkokul ve Ortaokullar gelı̇ şı̇ msel açıdan yeniden yapılandırılacak.
Yenı̇ lı̇ kçı̇ uygulamalara imkân sağlanacak.
Okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların nı̇ telı̇ ğı̇ artırılacak.
Ortaöğretimde öğrencı̇ lerı̇ n ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun, esnek modüler bı̇ r program ve ders
çizelgesı̇ yapısına geçilecek.
Akademik bı̇ lgı̇ nı̇ n beceriye dönüşmesı̇ sağlanacak.
Fen ve Sosyal Bı̇ lı̇ mler Lı̇ selerı̇ ne rehberlik, erı̇ şı̇ m imkânları artırılacak.
Meslekı̇ ve Teknik Eğitimde Rehberlik, erı̇ şı̇ m imkânları artırılacak.
Hayat Boyu Öğrenme Programlarına yönelik nitelik ve erişim artırılacak.
Ülke genelinde yabancı dı̇ l eğitimı̇ , seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak.
Yeni kaynaklar ile öğrencı̇ lerı̇ n İngilizce konuşulan dünyayı deneyı̇ mlemesi sağlanacak.
Yabancı dı̇ l eğı̇ timı̇ nde öğretmen nı̇ telı̇ k ve yeterlı̇ lı̇ klerı̇ yükseltilecek.
İmam Hatip Okullarına Rehberlik, erı̇ şı̇ m imkânları artırılacak, kurumlar arası işbirliği yapılacak.
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Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

çalışmalar yapılarak, öğrenciler yönlendirilmektedir.
İlçemizin küçük bir ilçe olması sebebiyle okul öncesi eğitim hizmeti alma yaşına gelmiş çocukların
tespiti için kurumumuz ile ilçe nüfus müdürlüğü arasında etkin koordinasyon sağlanarak
bölgemizde okul öncesi okullaşma oranı %100 olarak sağlanmaktadır.
Temel Eğitimde tek kurumumuz olduğu için velilerin öğrenci başarısı konusunda hızlı bir şekilde
bilgilendirilmesi sağlanmakta ve velilerin bizzat eğitim öğretim faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere
etkin katılımı istenmektedir.
İlçemizde tek ortaöğretim kurumu olduğu için eğitim uygulamalarında okullar arasında karşılaşılan
koordinasyon problemi görülmemektedir.
Öğrenci sayısının az olması sebebiyle öğrenciler ile birebir zaman geçirme ve eğitimin kalitesinin
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Öğrenci sayısının az olması, öğrencilerin ilgi yetenek ve mizaçlarına uygun üst öğretim
programlarına yönlendirilmeleri hususunda avantaja dönüştürülmektedir.
İlçemizde Fen Lisesi ve Sosyal Bilimleri Lisesi bulunmamaktadır. Öğrenciler ilgi alanları, yetenek
ve başarılarına göre bir üst öğretim kurumuna yönlendirilmektedir. Öğrencilere ve velilerine tanıtıcı
ve bilgilendirici seminerler verilmektedir.
İlçemizde Mesleki ve Teknik eğitim Programı bulunan kurum yoktur. Öğrenciler ilgi alanları,
yetenek ve başarılarına göre bir üst öğretim kurumuna yönlendirilmektedir. Öğrencilere ve
velilerine mesleki ve teknik eğitimle ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici seminerler verilmektedir.
İlçemizde Hayat Boyu Öğrenme faaliyeletleri kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlüğümüzce
öncelikle bölgemizde yapılabilecek ve aile bütçesine katkı sağlayabilecek kurslar belirlenmekte
daha sonra açılan kurslar ile hedef ve çözüm odaklı çalışmalar yapılmaktadır.
Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarımızda müfredata paralel olarak yürütülen yabancı dil eğitim
öğretim faaliyetleri dışında öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri konularda pratik yabancı
dil öğrenimine yönelik çalışmalar ve yönlendirmeler yapılmaktadır.
İlçemizde İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Fakat
mevcut durumda ilçemizde İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi bulunmamaktadır. Öğrenciler ilgi
alanları, yetenek ve başarılarına göre bir üst öğretim kurumuna yönlendirilmektedir. Öğrencilere ve
velilerine tanıtıcı ve bilgilendirici seminerler verilmektedir.
Veli meslek alanlarının tespitine yönelik okullarda komisyon kurulması, İstihdamın derinleşmesi ve
zenginleştirilmesi, Okul temelli veri toplama saklama ve tasfiyesine ilişkin güncel yazılımların
kullanılmasını sağlamak.
Eğitimin her kademesinde öğrencilerin imkanları ölçüsünde üretime yönlendirilip gelir elde etmeye
çalışmak.
Dijital ölçme değerlendirme araçları ile veli, öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri yapılacaktır.
Ölçme değerlendirmenin süreç ve sonuç odaklı yapılabilmesi için ilçe boyutunda komisyonların
kurulması
Okul ve ilçe boyutunda yapılacak olan ölçme ve değerlendirmeler için veri analizi komisyonlarının
oluşturulması
Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin ilçemiz hangi okulundan ne kadar faaliyete
katıldığını tutan bir veritabanı oluşturulacaktır.
Oluşturulacak veritabanı verilerine göre okulların öğrenciler bazında bireysel ve grupsal etkinlik
faaliyetleri raporlanacaktır. Öğrencilerin akademik seviye, ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için
sene başında ölçek uygulanması. Ölçek sonuçları doğrultusunda öğrencilerin belirlenen
ihtiyaçlarının yıllık planlara entegre edilmesi. Okullar boyutunda hedef kitlenin belirlenmesinde
derecelendirmenin oluşturulması. Öğrencilerin okullara yerleştirilmesinin belirlenen seviyelere
göre yapılması. Okullar boyutunda hedef kitlenin belirlenmesinde derecelendirmenin oluşturulması
İlçelerde öğretmenlere yönelik teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığı konusunda eğitimler
düzenlenmesi. İlçelerde öğretmenlere yönelik bilişim etiği ve güvenliği konusunda eğitimler
düzenlenmesi. Web 2.0 araçlarının tanıtımı (Pawtoon, Easly, Prezi, Cacoo, Animoto vb.)
yapılacaktır. Web 2.0 araçlarıyla öğretmenlerin dijital içerik oluşturabilmesi için gerekli eğitimler
verilecektir. Öğretmen ve yöneticilere yüksek lisans yapma teşviki sunulacaktır. Öğretmenlere
ihtiyaç temelli hizmet içi eğitimlerin planlanması ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine
katılımının teşvik edilmesi. Sene sonu ve sene başı seminer döneminin daha etkin bir şekilde
geçirilmesi , Yöneticilere yönelik bilgi ,belge ve tecrübe paylaşımı yapılacak bir ağ sisteminin
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oluşturulması, Yöneticilere yönelik eğitim bölgesi düzeyinde rutin paylaşım sohbetlerinin
yapılması, Okullarda norm fazlası öğretmenlerin ilçe genelinde ihtiyacı bulunan okullara
görevlendirilmesi, Öğretmenlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler, Hakkaniyetli bir şekilde
ödüllendirme için kurum içi ölçütleri belirlemek, Ar-Ge Birimlerinin, kurumların yıllık çalışma
planlarına yönelik örnek plan hazırlaması, Yöneticilerin yıllık çalışma planları hazırlanır, dengeli bir
şekilde görev dağılımı yapılır ve böylece her çalışanın ne yapacağı belirlenmiş olur. Zümre
başkanlarının zümrelerinin derslerine girerek özgün uygulmaları zümre arkadaşlarıyla paylaşır.
İlçemizde son derece sınırlı olan okul Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen sayısının arttırılması
amacıyla bakanlık ile iletişime geçilmesi.
Psikolojik danışman ve Rehber Öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul dışına görevlendirme
süreçlerinin sonlandırılması, bu suretle verimliliğin arttırılması.
Tüm kademelerde görev yapan Okul Psikolojik Danışmanları/Rehber Öğretmenlerin mesleki
rehberlik yeterliliklerinin arttırılması için gerekli çalışmaların planlanması. Mesleki bilgi sisteminin
kullanımın yaygınlaştırılması (e-rehberlik) MBS
Öğrencilerin ortaokul sonrası Ortaöğrenim kurumlarına yönelim süreçlerinde diğer okul türlerinin
yanısıra Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri ile ilgili bilgilendirici
faaliyetlerin yapılması.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında Üniversite ve Yeşilay işbirliğinde veli ve öğrencilere yönelik
önleyici çalışmaların planlanması.
Tüm kademelerde ve her sınıf düzeyinde rehberlik saatinin geri getirilmesi
Rehberlik öğretmenliğine alan dışı atanan hali hazırda görev yapan öğretmenlerinin hizmetiçi
kurslarına alınması
Tüm öğretmen, idarecilere rehberlik hizmetlerine ilişkin becerilerinin arttıtılması için eğitimlerin
verilmesi
Rehber Öğretmenlerin unvan sorununu çözülmesi,Psikolojik Danışman ünvanının iade edilmesi
böylelikle öğretmenler arasında kavram ve görev karmaşasının giderilmesi gerekmektedir.
Okul Psikolojik Danışmanı olarak unvan sorunu çözülmesiyle alan dışı ve alanda yeterli
süpervizyon desteği almamış tüm Rehber Öğretmenlerin üniversitelerle işbirliği içerisinde
Psikolojik Danışmanlık becerileri konusunda yüksek lisans ve doktora eğitimden geçirilmesi bu
konuda psikolojik danışmanlara ek kontenjan verilmesi. Özel gereksinimli öğrencilerimizin
tanılama-yerleştirme süreçlerine ilişkin kalitenin arttırılması amacı ile okul ve aile iş birliği
süreçlerini geliştirecek yönde faaliyetler yapılması. Özel eğitim ihtiyacı olan ve okula devam
etmeyen bireylere ulaşılması ve bu bireylerin okullaştırılmasına yönelik gerçekleştirilecek
faaliyetlerin planlanması.
Her tür ve kademede ihtiyaç duyulan özel eğitim sınıflarının
ivedilikle açılmasına yönelik her türlü çalışmanın yapılması.
İlçemiz okullarında görev yapan
tüm yönetici ve öğretmenlerimize yönelik, özel eğitim farkındalık konulu eğitimler düzenlenmesi.
Hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında kadrolu öğretmenlere, yaygın eğitim üzerinden ücretli
öğretmenlere "Özel Eğitim Uygulamaları" eğitimlerinin ihtiyaç doğrultusunda verilmesi.
Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi sürecinde sınıf öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğu hizmet içi
eğitimlerin verilmesi.
Özel yetenek tanısı almış öğrencilerin destek eğitim odalarından yararlanma süreçlerine ilişkin
gerekli çalışmaların yapılması
Özel yetenekli bireylere yönelik destek eğitim odası süreçlerinde öğretmenlere ihtiyaç dudydukları
eğitimlerin verilmesi.
Özel yetenek tanısı almış öğrencilerin velilerine eğitim süreçleri ve özel yetenekli bireyler hakkında
gerekli eğitimlerin verilmes
Özel yetenek tanısı almış öğrencilerin bulunuduğu okullarda destek eğitimi odası açılması
süreçlerinin hızlandırılması.
Özel yetenek şüphesiyle RAM'a yönlendirilmesi gereken öğrencilerin tespiti konusunda
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öğretmenlere ihtiyaç duydukları eğitimin verilmesi.
BİLSEM kaydı olan öğrencilerin MEBBİS sistemine girişlerinin yapılabilmesi amacıyla okul
rehberlik servisleri tarafından gerekli yönlendirmelerin yapılması
Özel Yetenekli Bireyler konulu farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi.
Kademe değişikliklerinde yenilenmesi gereken Özel yetenek kaynaştırma tedbirlerine ilişkin olarak
öğrencilerimizin okul idarelerimiz ve rehberlik servislerimiz koordinasyonunda RAM'a
yönlendirmelerinin sağlanması.
Özel Yetenek tanısı alan öğrencilerin tanılama ve eğitim süreçleri ile ilgili veli ve öğretmen
bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Özel yetenekli bireylerin destekleneceği, proje kapsamında veya okul idaresince donatımı sağlanan
Destek Eğitim Odalarının aktif olma durumlarına ilişkin durum tespitleri yapılması.
Özel yetenekli birey tanısı almış öğrencilerin bulundukları okullarda destek eğitim odası bulunma
durumu-varolan destek eğitim odalarındaki mevcut materyal durumu vb tespiti yapılarak
eksikliklerin belirlenmesi.
Bakanlık tarafından yayımlanan Özel yetenekli bireylerin eğitim-öğretim süreçlerini destekleyen
nitelikteki etkinlik örneklerine okullarımızın erişilebilirliklerini kolaylaştıracak-farkındalıklarını
arttıracak faaliyetler yürütülmesi. Erken çocukluk hizmetinin yaygınlaştırılması için ilçe düzeyinde
bir komisyon kurularak okul binalarının ve bahçelerinin diğer kau kuruluşlarında atıl durumda
bulunan mekanların tespit edilmesi,uygun olan alanların bakanlığın öncülüğünde diğer yerel
birimlerle aktif hale getirilmesinin sağlanması
Aktif hale getirilen alanların kapasitesinin tespit edilmesi
Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki öğretmen ihtiyaçlarının tespitinin yapılarak eksikliğin
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması
Bir eğitim döneminde ya da hızlandırılmış eğitim döeminde belirlene müfredata uygun ilçe
düzeyinde tüm okulların aynı sınıf araç gereçleri kullanmasına yönelik tespitin yapılması ve
kullanılması için tüm paydaşlarla işbirliği içinde teminin yapılması ve ilçe genelnde tüm öğrencilere
aynı tür besinlerin verilmesi
Dernekler, vakıflar, cemevleri, kahvehaneler, muhtarlıklar, site yönetimleri, basın ve sosyal medya
yoluyla kamu spotu oluşturarak erken çocukluk eğitimiyle ilgili bilinçlendirmeyi sağlamak
Erken çocukluk eğitim hizmeti verek kurumların ortak müfredata sahip olması ve denetimlerinin
yapılması
Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki beldiyeler,camiler vb kurumların bünyesinde açılan
anasınıflarının açılış ve denetimlerinin MEB bünyesine alınması
Araç gereç ihtiyaçlarının tespitiyle ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması
Beslenme ihtiyacının karşılanabilmesi için fizibilite çalışmalarının yapılması
Anne baba eğitimlerinin verilmesi
Yeni müfredata uygun ve çocuğun bütüncül gelişimini esas alacak değerlendirme sistemine uygun
örnek çalışmaların tespiti.
Öğretmen eğitimlerinin uygulamalı olarak başlatılması.
Mekansal olarak tasarım beceri atölyelerinin kurulacak alanların tespit çalaışmalarının yapılması
EBA sisteminin kaynak ihtiyacını ortadan kaldırmak için ortak paylaşım alanı olarak
zenginleştirilmesi ve android sistem üzerinden öğretmenlere kaynak sağlanması.
İkili eğitimi ortadan kaldırmak için ilçemizdeki mevcut arsaların fizibilitesinin yapılması mevcut
binaların yanlarında bulunan boş arsaların kullanılmasının sağlanması.
İlçe bilim sanat merkezi kurulması
Ödev verme sisteminin öğrenvi veli ve öğretmen takibini sağlayacak teknolojik altyapının
oluşturulması
Bölgesel sorunların tespitinin yapılarak bu sorunların çözümü için ortak öğrenci çözüm merkezileri
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kurmak
Bölgesel düzeyde sosyal ve kültürel etkinlikler planlamak, okul bahçelerinin öğrenciye uygun
gelişimini sağlayacak alanlara dönüştürmek
Okul bölgeleri bazlı spor klüpleri kurarak yeteneklere göre yönlendirme yapmak
Okullararası başarı farklılıklarının tespitinin yapılması
Okullararası başarı farklılıklarının nedenlerinin araştırılması
Okullardaki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini engelleyen faktörlerin belirlenmesi
Öğretmenlere belirlenen hedef doğrultusunda seminer düzenlenmesi
Ortaokullarda velilere, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun ortaöğretime geçiş için
yönlendirme seminerlerinin düzenlenmesi
Tarihi yerler, müze ve bilim sanat merkezlerine gezilerin yapılması

Sorun
Alanları

Alan dala göre işyeri ziyaretlerinin yapılması
8. sınıf öğrencilerine ve velilerine fen ve sosyal bilimler liseleri ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici
seminerler verilecek.
8. sınıf öğrencilerine ve velilerine mesleki ve teknik eğitimle ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici
seminerler verilecek.
Sektörde öncü olan kişiler okullarda seminerler verecek.
Açık lise uygulamalarının okullar özelinde merkezleştirilmesi.
Geleceğin mesleklerinin tanıtımı ve bu konuda kurslar verilmesi.
Hedef dile yönelik okumanın yapılması ve yapılan etkinlikler çerçevesinde konuşma aktivitelerinin
yapılması Halk Eğitim Merkezi üniversitelerle işbirliğine gidilerek dil öğrenimine yönelik projelerin
yapılması.Yabancı dil öğretiminde dil becerileri olan okuma,anlama,konuşma,yazma,dinleme
alanlarına yönelmek
Yabancı dil kulüplerinin kurulması
İlçe çapında yabancı dil etkinlerinin yapılması ( scrabble, münzara, çeşitli kelime yarışmalar vb. )
Yurt dışı okullarla proje bazlı ortaklıklar yapılması İl içi metod karşılıklı paylaşım toplantıların
yapılmasıSeminer döneminde zümre bazında paylaşım ve öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi.
Okullar kendi kademeleri aralarında belli aralıklarla bir araya gelerek etkinlik planlanması. 8. sınıf
öğrencilerine ve velilerine imam hatip ortaokulları ve liselerinin eğitimle ilgili tanıtıcı ve
bilgilendirici seminerler verilecek. Sanatsal anlamda ebru ve hat çalışması için halk eğitim
merkezinden destek alınacak.
İletişim problemleri, Kurumlar arası finansman kaynakları yetersizliği, İş sağlığı ve güvenliğinden
dolayı oluşabilecek risklerle ilgili teknik altyapının yetersizliğiBazı velilerin ekonomik sebeplerle
uygulamaya ulaşamaması
Bazı velilerin eğitim düzeyi sebebiyle ya da uygulamayı kullanmak
istememesi sebebiyle uygulamaya dahil olmaması
Dijital gelişmelerden uzak kalmış öğretmenlerin sisteme dahil olmak istememesi
Alt yapının yetersiz olması veriye dayalı yönetimi güçleştirebilir Dijital gelişmelerden uzak kalmış
öğretmenlerin, idarecelerin ve velilerin sisteme dahil olmak istememesi ya da sisteme dahil olmak
için gerekli birikime sahip olmaması. Soru paylaşımı güvenliğinin sağlanması Öğrenci
değerlendirmelerinde geçerli ve güvenilir ölçütlerin belirlenmesi Öğrencilerin ihtiyaç ve yetenekleri
dışında yönlendirilmesi Okulların veritabanına daha fazla kayıt gösterme çabasıyla gereksiz
faaliyetler üretmesi Yapılacak etkinliklerin okullara getireceği mali külfet Okullarda öğrenci
yeteneklerine uygun donanımların bulunmaması.
Öğretmenlerin motviasyon düşüklüğü ve teknoloji kullanımına karşı dirençli olması.
Web 2.0
araç üretimi için internet alt yapılarının yetersizliği
.Gerekli eğitimlerin verilebilmesi için
ihtiyaç duyulan eğitmen, eğitim alanı ve zaman yetersizliği oluşması. Velilerin olumsuz
yaklaşımının öğretmenlerin motivasyonunun düşürmesi.
Öğretmen ve yöneticilerin iş
yükünün fazlalığı. Hizmet yılı fazla olan öğretmenlerin motivasyonunun düşük olması. Öğretmen ve
yöneticilerin yenilik ve gelişimlere kendilerini kapatmaları. Hakkaniyetsiz ödüllendirmenin çalışma
barışını ve kurum içi ilişkileri bozması İstenilen başarı düzeyinin yakalanamaması.
Çalışkan
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Öneriler

öğretmen ve yöneticilerin üst yöneticiler tarafından engellendiğinde mesleki körelmenin yaşanması.
Öğretmenlerin teftiş fobisi yaşaması.
İnternet ortamındaki hazır belgelerin kullanımını yaygınlaştırır,zenginleştirilmiş içeriklerin
uygulanmasına engel olur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yetişmiş uzman eksikliği tüm
uygulamalarda ciddi olarak hissedilmektedir. Sosyo-ekonomik ve Sosyo-kültürel açıdan farklı
sosyal yapıların bulunması aileye erişimi olumsuz etkilemektedir. Özel eğitim kadrolarında görev
yapan öğretmenlerin önemli bir bölümünün ücretli olarak istihdam edilmesi ve sürekli bir
sirkülasyon yaşanıyor olması. Özel gereksinimli bireylerin tanılama-yönlendirme-yerleştirme
süreçlerinde izledikleri basamaklar noktasında, özel gereksinimli bireylerin ailelerinin Engelli
Sağlık Kurulu Raporu alma konusunda ciddi sorunlar yaşıyor olmaları. Bir tarafta BİLSEMden
yararlanabilen, bir taraftan aktif destek eğitim odası süreçlerinden yararlanabilen öğrenciler
sözkonusu iken; diğer taraftan normal eğitim-öğretim süreçlerine devam ile yetinmek zorunda
bırakılan öğrencilerin içinde bulundıukları durum ve bu durumların aileleri umutsuzlaştırmasıtepkiselleştirmesi.
BİLSEM de kayıtlı öğrenciler ayrıca bir eğitim-öğretim desteği
alabiliyorken, özel yetenek tanısı alan öğrencilerin sadece Destek Eğtim Odası (varsa) süreçlerinden
yararlanabiliyor olması. Rehberlik Araştırma Merkezlerine atanan Psikolojik Danışman/Rehber
Öğretmen sayısının yetersizliği. Kurumumuzda bakanlık tarafından açılan test eğitimlerini alan
yeterli sayıda personelin bulunmayışı. Erken çocukluk çağ nüfusuna yetecek fiziki alanların
bulunmaması, tespit edilen fiziki alanların bluunduğu mekansal ve bölgesel riskler.
Yeterli
sayıda formasyon eğitimi alış öğreten ihtiyacının karşılanmaması Öğrencilere dağıtılacak gıdaların
denetimlernin yetersiz olması Erken çocukluk hizmeti veren kurumların denetimi birliği sorunu,
öğreten yeterlililklerinden dolayı ortak müfredat uygulama sorunu Erken çocukluk hizmeti veren
kurumların açılış standartlarını uygulama güçlüğü. Her okul bölgesinde beslenme ve araç gereç
ihtiyacının farklı olması. Dezavantajlı öğrenci sayılarının bölgelere göre farklılık göstermesi. Yeni
müfredatın ortaya çıkmamış olması öğretmen eğitimlerinin nasıl verileceğinin tespitini
zorlaştırmaktadır.
Tasarım ve beceri atölyelerinin içeriğinin daha tam belli olmaması binalarda bu atölyelerle ilgili
planlamanın gecikmesine sebep verecektir.Bölge şartlarına göre tasarım beceri atölyelerinin
planlanması farklılık göstermektedir. Okullardaki teknolojik altyapının farkılık göstermesi
.Okullar arasındaki bölgeden kaynaklı sosyokültürel farklılıklar,ailelerin eğitim düzeyi,
yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sorunu Bölgesel bazda maddi yetersizlikler. Öğretmenlere
yeterli hizmetiçi eğitim olanaklarının olmaması. Tarihi yerler, müze ve bilim sanat merkezlerine
düzenlenecek geziler esnasında oluşabilecek kazalar. Yeterli miktarda araç temin edilememesi
Velilerin katılım hususunda gerekli ilgiyi göstermemesi. Velilerin katılım hususunda gerekli ilgiyi
göstermemesi. Öncü ve yetkin kişilere ulaşma zorluğu. Nitelikli personel eksikliği.
Öğrencinin
hazırbulunuşluğunun yetersiz olması . Haftalık ders saatinin yetersiz olması. Bir üst öğretime
kurumuna girişte merkezi sınavların motivasyonu düşürmesi. Seçilecek digital materyallerin
içeriğinin öğrencinin psikolojik gelişimine etkisi.Kaynak sağlama alanında maddi anlamda
yetersizlikler. Öğretim programlarının ihtiyacı karşılayamaması Öğretmenin yeni yaklaşımlara ve
teknolojik uygulamalara karşı direnç göstermesi. Velilerin katılım hususunda gerekli ilgiyi
göstermemesi. Sanatsal faaliyetler için fiziki ortamların ve malzemelerin yetersizliği.
Tüm okullarımızda veli öğretmen öğrenci ve STK'lardan oluşan ekip kurulması
Üretime yönlendirilirken çevre şartlarına göre karar verilmesinin sağlanması.
Veli veya diğer kişilerden bağış toplayarak finansman kaynağı yaratmaktan vazgeçilmesi
gerekmektedir.
Tüm ilçede yapılan bu çalışmanın veri analizinin yapılabilmesi için elektronik bir platform
üzerinden yapılması
Velilerin talep ve önerilerinin bu platform üzerinden yapılması
Yapılacak ölçme ve değerlendirmelerde çocukların eksik yönlerinin belirlenmesinin yanında aynı
zamanda bu eksikliklerin tamamlanmasına dair yönlendirmeyi yapacak bir yol haritası da
çizilmelidir.
Yapılacak ölçme ve değerlendirme işlemlerinde tespit edilen eksiklerin geri dönütünün öğrencilere
ulaştırılması.
Ölçme ve değerlendirme işlemlerinde tespit edilen eksiklerle ilgili öğrenciler için takviye kurslar,
dersler, etkinlikler düzenlenmesi.
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Öğrencilerin e-portfolyolarının içinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerine ilişkin bilgi ve
ürünlerinin de olması
Öğrencinin ihtiyaç ve yeteneklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin belirlenmesi
Okullarda genellikle öğretim başarılarına bakılmaktadır. Aslında okul bir bütündür. Eğitim alanını
geliştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin okul başarısı ölçülmesinde etkin rol almalısı
gerekmektedir. Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler külfet gelmemelidir.
Okulların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapabilmesi için ödenek çıkarılması.
Öğretmenlerin yeterlik temelli ölçme değerlendirme konusunda uzmanlaşması ve gelişimini
sağlaması için teşvik edilmesi
Öğretmenlerin yeterlik temelli ölçme değerlendirme konusunda uzmanlaşması ve gelişimini
sağlaması için gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
Donanımsal ihtiyaçların daha hızlı karşılanabilmesi aynı ya da yakın kayıt bölgesinde bulunan
okulların mevcut donanımları ortak kullanılabilir.
Öğretmenler dijital becerilerinin geliştirilmesi konusunda teşvik edilmelidir.
Web 2.0 araçları velilerde dahil olmak üzere eğitimin bütün kademelerindeki bireylere tanıtılmalı ve
öğretilmelidir.
Web 2.0 araçları kullanmak bilişim teknolojileri becerisi istemektedir. Bu sebeple ilçemizde bilişim
teknolojileri becerisi geliştirilmiş öğretmenlerin sisteme entegrasyonu gerçekleştirilmelidir.
Yönetici atamalarında liyakat kariyer basamakları sisteminin uygulanması
Yüksek lisans ve doktora hususlarında bölge üniversiteleriyle işbirliğinin yapılması
Alanında uzman olan kişilerin mesleki gelişim konularında okullarda seminer vermesi
Hizmet içi eğitim faliyetlerinin belirlenmesi için ihtiyaç anketlerinin yapılması
Öğretmen ve yöneticilerin bir yabancı dil öğrenmesine yönelik kursların oluşturulması
Kurumlar bazında insan kaynaklarının verimliliği ve niteliğinin tespit edlmesi
Ödüllendirme kriterlerinin daha somut hale getirilmesi
İlçe düzeyinde rehberlik ve teftiş birimi kurulmalı
Yönetici ve öğretmenlerin rehberlik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi
eğitim düzenlenmesi
Rehber öğretmen sayısının artırılması için İl Milli Eğitim Müdürülüğü ile koordineli çalışılmalıdır.
Norm kadro yönetmenliğinin danışman başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınıp güncellenmesi
gerekmektedir.Mevcut 1 Rehber Öğretmene 500 öğrenci uygulaması öğrencilerein hepsine birebir
ulaşılmasını engellemektedir.
Okul rehberlik servislerinin donanım ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
Mesleki rehberlik ağırlıklı bir çalışmaya gidilmesi, Mesleki Bilgi Sisteminin aktif kullanımı
yaygınlaştırılmalı.
Rehber öğretmenlerin mesleki gelişimi için sertifikalı hizmetiçi eğitimlerinin; terapi teknikleri ve
uygulanması konusunda gerçekleştirilmesine öncelik verilmelidir.
Süreçte görev alan ücretli öğretmenlerin belli bir program dahilinde mutlaka alan uygulamalarına
ilişkin eğitimlere alınması.
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Özel Eğitim Sınıflarının giriş çıkış saatlerinin olması gereken standarda getirilmesi amacı ile İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci taşıma süreçlerinden sorumlu şirket temsilcileri arasında düzenli
aralıklarla koordinasyon toplantılarının yapılması.
Grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir
eğitim uygulaması yapılan "Grup Eğitimine Hazırlık Uygulaması" için öğretmen normunun
verilmesi.
Özel Eğitime Muhtaç öğrencilerin okula devamlarının sağlanması amacıyla devam-devamsızlık
takiplerinin yapılarak okul müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bireylerin
okullara devamını sağlayacak tedbirler alınması.
Özel yetenekli öğrencilerin tanılanması sürecinde sadece sınıf öğretmenlerine değil ilkokul ve
ortaokullarda görev yapan tüm öğretmenlerin sürece dahil olmasının sağlanması.
Yeterli donanıma sahip olmayan destek eğitim odarının okul aile birlikleri tarafından
desteklenmelerinin sağlanması.
Özel yeteneğe sahip öğrencilerin destek odalarından yararlanma durumlarının arttırılması amacıyla
ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından gerekli takip ve kontrollerin yapılması.
Okullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarına özel yetenekli bireyler ve destek eğitim
odası konularında eğitim verilmesi.
Halk Eğitim Merkezi, STK'lar vb. eliyle eğitim-öğretim dönemi dışında özel yetenekli öğrenciler
için atölye çalışmalarının arttırılması.
Her tür ve kademedeki okullarımızda Akıl zeka oyunları ve atölye süreçleri konusunda
öğretmenlerin desteklenmesi.
Özel yetenekli öğrencilerin yerinde eğitim amaçlı gezi, gözlem ve ziyaretlerde bulunması.
Özel yetenekli bireylerin destek eğitim odası süreçlerinde ortaya çıkardıkları, ortaya çıkarma
sürecinde farklı kazanımlar elde ettikleri ve sonrasında ortaya çıkarılan ürün ile çalışabilme imkanı
buldukarı materyallerin yaygınlaştırılabilmesine hizmet edecek yarışmalar düzenlenmelidir.
Aktif olarak yürütülen Özel yetenekli bireylere yönelik Destek Eğitim Odası süreçlerinin tüm
okullarımıza esin kaynağı olmasına yardımcı olabilecek ürün sergileri düzenlenmeli ve sergilerde
poster sunumlarına mutlaka yer verilmelidir.
İlçemizde kamu ve özel teşvikiyle fiziki eksikliklerin giderilmesi
Eğitim araçları ve beslenme ile ilgili tüm paydaşların(bakanlık,belediye,STK vb.) görev ve
sorumlulukların üstlenilmesinin sağlanılması
Bahçesi olan okullara prefabrik derslik ve yemekhanelerinin yapılması
Mekansal sorunları olan bölgelerde öncelikli olmak üzere, tüm okullarda hızlandırılmış yaz
okullarının açılması
Resmi ve özel farklı kurum ve kuruluşların insiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken
çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi,değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite
standrtları oluşturulacak uygulamalar izlenecektir.
Çocukla ilgili tüm yerel kurum ve kuruluşlar harekete geçirilecek ve tamamlayıcı bir işbirliği
çerçevesi teşvik edilecektir.
Bölgesel farklılıklara göre ihtiyaç analizinin ve temininin standartlara bağlanması
Sınıf mevcutlarının yeni müfredat uygulamaların sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlayacak sayıya

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PEHLİVANKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAY RAPORU
düşürülmesi
Eski binaların yeni standartlara uygun hale getirecek merkezi planlamanın yapılması
Öğretmen eğitimlerinin bir an önce amacına uygun başlatılması
Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bilim sanat merkezleri ve spor klüplerinin,spor
alanlarının oluşturulması
Ödev takip sistemi için basit ve anlaşılır düzeyde yazılım geliştirilmesi
Okul meclisleri ve okul başkanlığı sistemi geliştirilerek ilçede etkin bir çözüm mekanizması haline
getirmek
Her okula belirlemen kriterlere göre bütçe sağlanması
Bina altyapılarındaki eksiklerin giderilmesi için destek verebilecek kuruluşların belirlenmesi
Başarı düzeyi yüksek olan okullar ile başarı düzeyi düşük olan okulların etkileşimini sağlamak
Ders çizelgelerinin hedef doğrultusunda güncellenmesi
Branşa göre derslik sistemine geçilerek dersliklerin buna uygun olarak düzenlenmesi
Gezi ve organisyonların ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılması Veli iletişim ağının
kurulması.
İlkokuldan başlayarak yabancı dil haftalık ders saatlerinin artılması
İlçe MEB'nüm üniversite,STK vb. organizasyonlarla işbirliği yapması
Okulda bir koordinatör bulundurulması ve bu koordinatörün haftalık ders saatinin maaş karşılığı
olması
Ödev takibi ve geribildirim ile teknolojik platformların ( Google classroom, web 2.0 vb. )
yaygınlaştırılması
İlçe MEB'in üniversite ile işbirliğine giderek digital kütüphanesini öğretmen ve öğrenciye açması
Üniversite işbirliği ile yabancı dil öğretmeninin ( native speaker ) okullarda sunum ya da ders
yapması
Farklı bölgelerden sınıfların derslerinin gözlemlenmesi
Öğretmen akreditasyon merkezinin kurulması
Sonuç

Ölçme değerlendirme bağlamında öğretmene eğitim verilmesi
Finansman kaynağı, Yeterli ve donanımlı personel, Mevzuat altyapısının uyumlu hale getirilmesi
Öğretmen,öğrenci ve velilere uygulamanın kullanılabilmesi için gerekli eğitim verilmesi,
Okullardaki bilişim teknolojileri alt yapılarının uygulanacak e-platforma uygun iyileştirilmesi,
Geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının geliştirilmesi. Bu ölçme araçlarının paylaşımı için bir e
platform kurulması. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerine yönelik alt yapının
oluşturulması.Uygulayıcıların (öğretmen, okul idaresi) yeterlilik temelli ölçme değerlendirme
konusunda bilgilendirilmesi. Öğrencilerin ihtiyaçları dahilinde öğretmenlere gerekli hizmet içi
eğitimlerin verilmesi. Eğitimlerin yapılacağı kurumlarda fiziki ve teknolojik alt yapının yeterli hale
getirilmesi
Kurumların bilişim gereksinimleri giderilmesi ve internet altyapıları
güçlendirilmelisi. Web 2.0 araçlarının bütün eğitim personeline tanıtılması ve öğretilmesi.
Öğretmen ve yöneticilerin bilişim teknolojileri konusunda alanında yetkinliğin sağlanması..
Yöneticileri yönetim sistemleri konusunda eğitilmesi. İhtiyaç temelli hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin yapılması. İnsan kaynağının hakkaniyetli ödüllendirilmesi için okullara kaynak
sağlanması. Bölge ve ilçe düzeyinde öğretmen ders saatinin ve okul norm kadro düzenlenmesinin
yapılması. Yöneticilerin rehberlik hususundaki bilgi eksikliğinin giderilmesi
.Yönetici ve
öğretmenlerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi. Okullarda rehber öğretmenlerin çalışma
ortamlarının ve donanımlarının yeterli hale getirilmesi gerekmektedir.Bunun için gurup çalışma
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atölyesi zorunluluğu getirilmesi. Özel eğitim sınıflarının sürecin gerektirdiği uygun koşullarda
donanımları sağlanarak standartlaştırmaya gidilmesi. Destek Eğitim Odalarında yürütülecek eğitim
süreçleri ile ilgili olarak kullanılacak yöntem, süreç ve planlama konularında kılavuz kitaplar
hazırlanması. Destek eğitim odasında görev alan öğretmenlerin yararlanabilecekleri kaynakların
çoğaltılması. Görsel ve sanatlar ve müzik alanında özel yetenekli olarak tanılanmış öğrencilerin
eğitim süreçlerinin bu öğrencilerin özelliklerine uygun olarak yapılandırılması.
Destek
eğitim odalarının özel yetenekli öğrencilerin kullanımına uygun materyalerle donatımının
tamamlanması. Özel yetenekli öğrencilerle çalışacak öğretmenlerin alan yeterliliği konusunda
desteklenmelerinin sağlanması. Destek Eğitim Odalarının aktif hale getirilmesi, donanımı
sağlanmış olan destek eğitim odalarından en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanmasını
kolaylaştıracak Bakanlık yönergeleri ihtiyacı vardır.(Somut, belirsizlikleri ortadan kaldıran, güncel,
etkili kılavuzlar vb)
Özel yeteneklilerde destek eğitim odası süreçlerini materyalden öğretim
ortamı düzenleme boyutlarına kadar her boyutta aktif şekilde yürüten okul uygulamalarının,
uygulama sürecinde ortaya çıkan ürünlerin-çıktıların tek bir platformda toplanarak okul idarelerinin
ve öğretmenlerin erişiminin sağlanması. Öğretim ortamlarının düzenlenmesi ve gerekli materyal
desteğinin sağlanması noktasında okullarımızın mutlaka okul aile birliklerini sürece dahil etmeleri.
Kamu ve özel tüm paydaşların birlikte çalışabileceği üst kurulun oluşturulması,yetkilerinin
belirlenerek tüm paydaşlara duyurulması. Üst kurulun tespitiyle gerekli fizibilite çalışmalarından
sonra ihtiyaç duyulan mekansal ve eğiti araç gereçlerinin giderilmesinde görev alacak
sorumlulukların belirlenmesi, bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarının açılması. Ortaya
çıkacak öğretmen ihtiyacının giderilebilmesi için atama ve hizmetiçi eğitim sorumlularının tespiti
. Paydaşları bir araya getirecek görev sorumluluklarını tespit edecek üst kurulun
oluşturulması
Erken çocukluk eğitimi veren tüm anasınıfı ve anaokullarının denetimini sağlayacak denetçi
ihtiyacı.Her okul bölgesinde farklı olan ihtiyaçların karşılanmasında sorumluluk sahiplerinin
tespit.Tüm dezavantajlı öğrenci gruplarının sisteme entegrasyonu için öğretmen ve yöneticilere
hizmetiçi eğitim verilmesi. Atölyelerin yapımında kullanılacak kaynağın belirlenmesi.Tasarım ve
beceri atölyelerine uygun öğretmen ihtiyacı
. Fiziki ve teknolojik altyapının düzenlemesi
.Okul spor klüpleri,spor alanları ve spor eğitmeni ihtiyacı. Başarı ölçütlerinin tespitini
yapacak altyapı mekanizmasının oluşturulması. Okulların arasındaki farklılıklarını ortadan
kaldıracak bütçenin sağlanması. Ders çizelgelerinin hedef doğrultusunda güncellenmesi. Yapılacak
organizasyonlar için maddi desteğin sağlanması. Okul ve sektör işbirliği için iletişimin sağlanması
ve desteklenmesi. Haftalık yabancı dil ders saatinin artması. Öğretmen gelişimine uygun
faaliyetlerin ( seminer, çalıştay, atölye vb. ) düzenlenmemesi.Kazanımların ünitelere daha dengeli
dağıtılması.Seçilecek materyallerin zararlı içeriklerden korunması.İçeriği denetlenmiş ya da
incelenmiş kaynak havuzunun oluşturulması.Öğretmen akreditasyon merkezi. Ölçme değerlendirme
eğitimi gerekmektedir.
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Bölüm Adı

Giriş

İçerik
Bu bölümde il ya da ilçenin
- 2023 Eğitim Vizyonu uygulamaları çerçevesinde ön plana çıkan güçlü yanları,
 Genç ve potansiyeli yüksek bir kurum kimliğine sahip olması,
 Zorunlu eğitimde yüksek okul- laşma oranı,
 Öğretmen ve yönetici atama ve yerdeğiştirmelerinin mevzuatına uygun belli bir
sistem içerisinde yürütülmesi,
 Yeniliklere ve teknolojik geliş- melere açık olması,
 Gelişmiş ve yeterli teknolojik alt yapının varlığı,
Karşılaşmaları beklenen sorunları,
 Gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması,
 İlçeler arası nüfus hareketlerinin devam etmesi ve köyden kentlere yaşanan göç
 Eğitim ve öğretim sürecinde, bilgi kaynaklarının çeşitlenmesi ve çoğalmasına bağlı
olarak öğrenciler ve aileler nezdinde okula atfedilen değerin azalması,
 Ders yılı süresince öğrencilerin kendisi veya ailesinin çalışmak durumunda kalması ve
ailelerin öğrencinin okula devamı konusunda çaba göstermemesi,
 Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerinin izlenmesinin zor
olması.
 Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere ilişkin
farkındalık düzeyinin okullar arasında farklılık göstermesi.
 Süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir ölçme değerlendirme sisteminin olmaması,
 Öğrencilerin ve kursiyerlerin ilgi ve yeteneklerinin doğru tespit edilememesi ve yanlış
yönlendirmelerin oluşması,
 Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış
açısının devam etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması
 Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması
 Öğrencilerin yabancı dil öğrenme stillerinin birbirinden farklı olması,
 Ülkemizin bazı bölgelerinde yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın düşük olması,
 Yabancı dil eğitiminin disiplinler arası yaklaşımla verilmesi konusunda öğretmenlerin
yeterli tecrübeye sahip olmaması,
 Hizmetiçi eğitimlerinin eğitim-öğretim dönemine denk gelmesi.
 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri için yeterince kadro tahsisinin yapılmaması
 Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değişim hızının yüksek olması
 Fiziki imkânları iyileştirmede maliyetlerin yüksek olması.
 Personelin teknolojik anlamda kendini geliştirmeye olumsuz bakış açısı,
 Yüzyüze hizmetiçi eğitimlerin yapılabilmesi uygun ortamların sağlanamaması,
Yapılabilecek işbirliklerinin yazılması beklenmektedir.
 Kaymakamlık ile işbirliği içinde ilköğretim öğrencilerinin maddi yönden
desteklenmesini koordine etmek,
 Okul müdürlükleri ve halk eğitim merkezi ile ortak çalışmalarla ilçemiz kapsamında
Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 İlçemiz öğrencilerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal
ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak,
 Toplum sağlığı merkezi ile işbirliği içinde madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri






Yapılan

Çalışmalar
Yapılması
Planlanan

Çalışmalar

konularda toplum temelli destek sağlamak,
Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Halk eğitimi merkezimizin İlçemiz ilimiz genelinde verdiği eğitimlerle çalışanlarımızın
mesleki gelişimlerini sağlamak,
Eğitim ve öğretim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik
altyapı çalışmalarına destek vermek koordinasyonunun ilçe genelinde sorunsuz bir
şekilde yürütülmesini sağlamak,
Ülkemiz okulları ile yurtdışındaki eşdeğer okullar arasında e-Twining kapsamında
proje işbirliği yapmak.

Halen 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ilçe düzeyinde hangi çalışmaların yapıldığının
yazılması beklenmektedir.
 Çeşitli sebeplerle oluşan okullar arasında başarı farklılıklarının nedenlerinin
araştırılmaktadır.
 Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım sağlaması için
aktif rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
 Mesleki ve teknik eğitimin tanıtım çalışmaları yapılmaktadır.
 Öğretmenlerin gelişimini sağlayacak seminerlere ve hizmetiçi eğitimlere etkin
katılımının sağlanmaktadır.
 Paydaşların arasındaki ileitişimin güçlendirilmeye çalışılmaktadır.
 Personelin teknolojik ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye erişmesi için hizmetiçi
eğitimler alması sağlanmaktadır.
Vizyon çerçevesinde yapılması planlanan çalışmaların yazılması beklenmektedir.
 Öğrencilerin okula devam etmesine engel olan faktörler tespit edilerek bunların
önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
 Öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olan faktörler belirlenerek bunların
öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak tedbirler alınacaktır.
 Dezavantajlı grupların başta olmak üzere tüm çocukların kayıt içi ve dışı
çalıştırılmamasına yönelik yürütülen çalışmalar diğer kurum ve kuruluşların iş
birliğiyle artarak devam ettirilecektir.
 İlçemizdeki tüm bireylerin sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı,
çeşidi ve bireylerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacaktır.
 Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlamak
amacıyla bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
 Eğitimde yenilikçi yaklaşımların seminerler ile öğretmenlere kazandırılması ve
öğretmenlerin de sınıf ortamına entegre ederek öğrencilerin akademik başarı
düzeyinin arttırılacaktır.
 Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili sektördeki
gelişmeleri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri sağlanacaktır.
 Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat boyu öğrenme eğitim ve öğretim
içerikleri güncellenerek, hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal
farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kurslar sektörün ihtiyaçlarına karşılık verecek
şekilde çeşitlendirilecektir.
 Yabancı dil eğitimi öğrenci merkezli bir yaklaşımla, öğrencilerin bilişsel düzeylerine
uygun yöntem ve teknikler kullanılarak dil yeterlilik seviyeler arttırılacaktır.
 Yabancı dil eğitiminde disiplinler arası yaklaşımın yabancı dil eğitiminde kullanılarak,
öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları sağlanacaktır.











Ülkemiz okulları ile yurtdışındaki eşdeğer okullar arasında e-Twining kapsamında
proje işbirliği yapılacaktır.
İnsan Kaynakları hizmetiçi eğitimlerle sürekli mesleki gelişimleri desteklenecektir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm kurumlarda dengeli personel dağılımını sağlayarak
insan kaynakları yapısını geliştirilecektir.
İnsan kaynaklarımızın niteliğini geliştirmelerine imkân sunan yurt dışı hareketlilik
programlarına katılımları desteklenecektir.
Kurumlarımızın fiziki imkânları iyileştirilerek ve altyapı eksiklikleri giderilerek kurum
standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis edilecektir.
Finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında eksiklerin önceden
tespit edilerek kaynaklar verimli harcanması sağlanacaktır.
Katılımcı bir yapı oluşturmak için kurumlarımızda dilek öneri sistemi kurulacaktır.
Dönemde bir defa olmak üzere paydaş kurum ve kişilerle periyodik toplantılar
yaparak çoğulcu bir organizasyon oluşturulacaktır.
Kurumlarımızın eğitim ve öğretimde kullandığı iyi örnekler ve yapılan faaliyetler
Müdürlüğümüz WEB Sitesinden paylaşılarak etkin izleme sistemi sağlanacaktır.

Vizyon kapsamında yapılabileceklere yönelik öngörülen sorunlar (önemli görülenden daha
az önemli görülene doğru, liste halinde) yazılmalıdır
Sorun Alanları
 Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler
 Taşımalı eğitimde yaşanan sıkıntılar
 Temel eğitimden ortaöğretime geçişde yaşanan sorunlar
 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algının bulunması
 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişiminde yaşanan sorunlar
 Hayat boyu öğrenmeye katılımın az olması
 Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının
yetersizliği)
 Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği
 Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi
 Stratejik planların uygulanabilmesi üst düzey sahiplenmenin yetersizliği
 Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi
Bakanlık toplantısında ele alınmak üzere kararlaştırılmış öneriler (önemli görülenden daha
az önemli görülene doğru, liste halinde) yazılmalıdır.
Öneriler
 Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde şekillendirilmesi
 Çeşitli sebeplerle oluşan okullar arasında başarı farklılıklarının nedenlerinin
araştırılması
 Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım sağlaması için
aktif rehberlik çalışmaları yapılması
 Veli bilgilendirme sisteminin daha etkin bir hale getirilmesi
 Toplumda mesleki ve teknik eğitim konusunda olumsuz bir algısını değiştirmek için
mesleki ve teknik eğitim konusunda daha fazla bilgilendirme çalışması yapılmalı
 Mesleki ve teknik eğitimin tanıtım çalışmalarının arttırılması
 Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler
arası bir yaklaşımın uygulanması
 Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul
türlerini dikkate alan yaklaşımla yapılması,
 İlçemizde personelin lisansütstü eğitime devam edebilmesi için gerekli iş ve
işlemlerin yapılması



Öğretmenlerin gelişimini sağlayacak seminerlere ve hizmetiçi eğitimlere etkin
katılımının sağlanması
 Fiziki imkânları iyileştirmeye ayrılan finansal kaynağın ihtiyaçlara cevap verebilecek
ölçüde arttırılması
 Dilek ve öneri sistemine etkin katılım sağlanması
 Paydaşların arasındaki ileitişimin güçlendirilmesi
 FATİH projesi altyapı çalışmalarının hızlandırılması
 Personelin teknolojik ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye erişmesi için hizmetiçi
eğitimler alması
 Hizmetiçi eğitimlerin güncelleştirilmesi ve yeterli katılım sağlanması.
Günümüz şartlarında akılcı ve yenilikçi bir anlayışla geleceğe dönük bir perspektif
çizilmesini gerektirmektedir. Bunun yanında vizyona dönük ve misyonunu gerçekleştirmek
için, kurumun tüm maddi ve manevi kaynaklarının stratejik dönem boyunca bağlı
birimlerince nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün temel belgesi niteliğinde olan bu plan, aynı zamanda bir
yol haritasıdır. Bu belge ile plan dönemi içinde kurumun faaliyetleri belirlenmiş olup,
olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça, herkesin üzerinde uzlaştığı bu konular tekrar
tartışılmayacak, sadece gerçekleştirilmeleri yönünde anlayış ve işbirliği içinde tüm
düşünceler ve kaynaklar seferber edilecektir. Bu çalışma, kurum yönetimi ve çalışanlarının
ihtiyacı olan güveni kazandıracak, varmak istediği yeri ve ona ulaşmak için izleyeceği yolu
bilmenin özgüvenini, kararlılığını, gücünü sağlayacaktır.
Sonuç
Uygulama
1. İl ve ilçelerdeki çalıştayların bu başlıklara yönelik olarak yapılması,
2. Bu başlıklarda hazırlanan raporların 17 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakanlığımıza göndermek
üzere düzenlenmesi,
3. Bakanlığımıza gönderilen raporların illere ve sorun/öneri alanlarına göre analiz
edilerek toplantıda paylaşılması planlanmıştır.

DEMİRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 EĞİTİM VİZYONU
ÇALIŞTAYI

Bölüm Adı

İçerik

Tüm okullarımıza müzik görsel sanatlar mekatronik
hayat bilgisi ve STEM atölyelerinin kurulması

Ortaöğretim düzeyinde Fizik Kimya ve Biyoloji
laboratuvarlarının araç gereç materyal yönünden
güçlendirilmesi
Atölye ve laboratuvar içeriklerine göre müfredat
güncellenmesi
Müfredat farklılaştırma zenginleştirme ve
bireyselleştirme formasyonunu öğretmenlere
kazandırılması için hizmet için eğitim faaliyetlerini
düzenlenmesi
Eğitim bölgelerinde öğrencilerin deneysel çalışmalarını
arttırabilmek için istasyonel müzelerin kurulması

Okullarımız sadece ikisinde fen laboratuvarı
bulanmaktadır. Müstakil fizik-kimya-biyoloji laboratuvarı
olan okulumuz yoktur.
Mevcut mevzuat altyapısının hazır olmaması
Finansman kaynaklarının yetersizliği
İşgüvenliği altyapısının yaterli olmaması
Atölye ve laboratuvar için fiziki ortam ihtiyacıAtölye ve
laboratuvar için donanım ihtiyacı
Okullara arasındaki imkan ve kabiliyetlerin etkin
kullanılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi
Atölye ve laboratuvar fiziki ortam ve donanım ihtiyacı
için genel bütçeden ödenek ayrılması.
Giriş

Bazı velilerin ekonomik sebeplerle uygulamaya ulaşamaması
Yapılan

Bazı velilerin eğitim düzeyi sebebiyle ya da uygulamayı
kullanmak istememesi sebebiyle uygulamaya dahil olmaması
Dijital gelişmelerden uzak kalmış öğretmenlerin sisteme dahil
olmak istememesi
Öğretmen,öğrenci ve velilere uygulamanın kullanılabilmesi için
gerekli eğitim verilmesi
Mobil uygulamayı yazacak ve gerektiğinde müdahale edecek
veri tabanı uzmanları
Hedefler doğrultusunda kullanılabilecek mobil uygulama

Çalışmalar
Yapılması

Öğretmen ve yöneticilere yüksek lisans yapma teşviki
sunulmalıdır,
Öğretmenlere ihtiyaç temelli hizmet içi eğitimlerin planlanması
ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımının
teşvik edilmesi
Sene sonu ve sene başı seminer döneminin daha etkin bir
şekilde geçirilmesi ,
Yöneticilere yönelik bilgi ,belge ve tecrübe paylaşımı yapılacak
bir ağ sisteminin oluşturulması,
Yöneticilere yönelik eğitim bölgesi düzeyinde rutin paylaşım
sohbetlerinin yapılması,
Okul yöneticilerinin doktora veya yüksek lisans yaparken bu
çalışmalarına öğretmenleri dahil etmeleri ve böylece
öğretmenlere örnek olunması ve öğretmenlerin yüksek lisans ve
doktora yapmalarını teşvik etmeleri
Öğretmenlerin yıl boyunca mesleki ve kişisel gelişim alanlarında
kitap okumaları ve okunan kitapların diğer öğretmenlerle
paylaşılması
Öğretmen ve yöneticilerin eğitimle ilgili güncel yayınları takip
etmelerinin sağlanması

Planlanan

Velilerin olumsuz yaklaşımının öğretmenlerin motivasyonunun
düşürmesi,

Öğretmen ve yöneticilerin iş yükünün fazlalığı

Öğretmen ve yöneticilerin yenilik ve gelişimlere kendilerini
kapatmaları
Öğretmen ve yöneticilerin bilişim teknolojileri konusunda
alanında yetkinliğin sağlanması
Yöneticileri yönetim sistemleri konusunda eğitilmesi

İhtiyaç temelli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması

Yönetici atamalarında liyakat kariyer basamakları sisteminin
uygulanması
Yüksek lisans ve doktora hususlarında bölge üniversiteleriyle
işbirliğinin yapılması
Alanında uzman olan kişilerin mesleki gelişim konularında
okullarda seminer vermesi
Hizmet içi eğitim faliyetlerinin belirlenmesi için ihtiyaç
anketlerinin yapılması
Çalışmalar
İlçemizde son derece sınırlı olan okul Psikolojik
Danışman/Rehber Öğretmen sayısının arttırılması amacıyla
bakanlık ile iletişime geçilmesi.
Psikolojik danışman ve Rehber Öğretmenlerin kadrosunun
bulunduğu okul dışına görevlendirme süreçlerinin
sonlandırılması, bu suretle verimliliğin arttırılması.
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin öğrenci sayısının
fazla olduğu okullarda grup danışma hizmetlerine
yönlendirilmesi.
Tüm kademelerde görev yapan Okul Psikolojik
Danışmanları/Rehber Öğretmenlerin mesleki rehberlik
yeterliliklerinin arttırılması için gerekli çalışmaların planlanması.
Mesleki bilgi sisteminin kullanımın yaygınlaştırılması (erehberlik) MBS

Öğrencilerin ortaokul sonrası Ortaöğrenim kurumlarına yönelim
süreçlerinde diğer okul türlerinin yanısıra Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri ile ilgili
bilgilendirici faaliyetlerin yapılması.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında Üniversite ve Yeşilay
işbirliğinde veli ve öğrencilere yönelik önleyici çalışmaların
planlanması.
Göç ve benzeri nedenlerle oluşan danışma ihtiyaçlarını
karşılamak üzere Psikolojik Danışman/Rehber öğretmenlere
yönelik psikosoyal müdahale hizmetleri eğitimlerinin verilmesi.
Okullara yabancı dil bilen uzman desteği verilmesi.
Tüm kademelerde ve her sınıf düzeyinde rehberlik saatinin geri
getirilmesi
Rehberlik öğretmenliğine alan dışı atanan hali hazırda görev
yapan öğretmenlerinin hizmetiçi kurslarına alınması
Tüm öğretmen, idarecilere rehberlik hizmetlerine ilişkin
becerilerinin arttıtılması için eğitimlerin verilmesi
Rehber Öğretmenlerin unvan sorununu çözülmesi,Psikolojik
Danışman ünvanının iade edilmesi böylelikle öğretmenler
arasında kavram ve görev karmaşasının giderilmesi
gerekmektedir.
Okul Psikolojik Danışmanı olarak unvan sorunu çözülmesiyle
alan dışı ve alanda yeterli süpervizyon desteği almamış tüm
Rehber Öğretmenlerin üniversitelerle işbirliği içerisinde
Psikolojik Danışmanlık becerileri konusunda yüksek lisans ve
doktora eğitimden geçirilmesi bu konuda psikolojik
danışmanlara ek kontenjan verilmesi..
Sorun Alanları
İlçemizde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen bulunan
okullar ile bulunmayan okullar arasında rehberlik faaliyetlerinin
uygulanması farklılıklar göstermektedir.
Okullarımızda görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden
rehberlik hizmetlerine karşı farklı tutumlar gelişmiş olması
uygulama farklılıklarına yol açmaktadır.
Demografik yapı olarak ilçemiz farklı sosyo-kültürel yapılara
sahip ailelerin bulunması nedeniyle risk faktörleri farklılıklar
göstermekte olduğundan rehberlik uygulamaları da ihtiyaca

göre değişkenlik göstermektedir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yetişmiş uzman
eksikliği tüm uygulamalarda ciddi olarak hissedilmektedir.
Sosyo-ekonomik ve Sosyo-kültürel açıdan farklı sosyal yapıların
bulunması aileye erişimi olumsuz etkilemektedir.
Risk kapsamında bulunan öğrenci sayısı fazlalığı sebebiyle
rehberlik faaliyetlerindeki yetersizlikler yaşanmaktadır.

Öneriler
8. sınıf öğrencilerine ve velilerine mesleki ve teknik eğitimle
ilgili tanıtıcı ve blgilendirici seminerler verilecek.
Sektörde öncü olan kişiler okullarda seminerler verecek.
Mesleki becerilerin belirlenmesi için anketler düzenlenecek.
Her alan şefinin katılımı ile ilçede "Mesleki Tanıtım Rehberlik
Komisyonu" oluşturulacak ve bu komisyon 8. sınıf öğrenci ve
velilerine belirlenmiş bir takvim çerçevesinde tanıtım yapacak.

Sonuç
Uygulama
1. İl ve ilçelerdeki çalıştayların bu başlıklara yönelik olarak yapılması,
2. Bu başlıklarda hazırlanan raporların 17 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakanlığımıza göndermek
üzere düzenlenmesi,
3. Bakanlığımıza gönderilen raporların illere ve sorun/öneri alanlarına göre analiz
edilerek toplantıda paylaşılması planlanmıştır.

VİZE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYLARI RAPOR BÖLÜMLERİ

Bölüm Adı

Giriş

İçerik
Bu bölümde il ya da ilçenin
- 2023 Eğitim Vizyonu uygulamaları çerçevesinde ön
plana çıkan güçlü yanları,
a) Öğrencil̇ eriṅ sosyal, kültürel ve sportif etkiṅ lik̇ leri ̇ izlenecek.
̇ Hizmeti yaygınlaştırılacak.
b) Erken Çocukluk Eğiti̇ m
c) Okullar arası başarı farkı azaltılacak.
̇ e atfedilen değerin artırılması
d) Mesleki ̇ ve Teknik Eğiti̇ m
sağlanacak.
e) Yababcı dil öğretiminde dil becerileri olan
okuma,anlama,konuşma,yazma,dinleme alanlarına
yönelmek
- Karşılaşmaları beklenen sorunları, (RİSKLER YAZILACAK)
a) Öğrencilerin ihtiyaç ve yetenekleri dışında yönlendirilmesi
b) Erken çocukluk çağ nüfusuna yetecek fiziki alanların
bulunmaması, tespit edilen fiziki alanların bulunduğu mekansal ve
bölgesel riskler.
c) Kozmopolit okullarda kültürel ve ekonomik farklılıkların
olmasından dolayı velilerin aynı bakış açısına sahip olmamaları
d) Eğitim öğretim görülecek eğitim ve atölye binalarının olmayıp
geçici farklı binalarda eğitimin devam etmesi
e) Öğrencinin hazırbulunuşluğunun yetersiz olması
- Yapılabilecek işbirliklerinin yazılması beklenmektedir.

Yapılan

Çalışmalar
Yapılması
Planlanan
Çalışmalar

Halen 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ilçe düzeyinde
hangi çalışmaların yapıldığının yazılması beklenmektedir.
a) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin ilçemiz
hangi okulundan ne kadar faaliyete katıldığını tutan bir
veritabanı oluşturulacaktır.
b) Erken çocukluk hizmetinin yaygınlaştırılması için ilçe düzeyinde
bir komisyon kurularak okul binalarının ve bahçelerinin diğer
kamu kuruluşlarında atıl durumda bulunan mekanların tespit
edilmesi,uygun olan alanların bakanlığın öncülüğünde diğer
yerel birimlerle aktif hale getirilmesinin sağlanması
c) Velilerle işbirliğinin arttırılarak sorunlara ortak çözüm
yöntemlerinin bulunması, veli desteğinin sağlanması
d) Mesleki eğitimin tanıtımı için tüm çalışmalar yapılmaktadır.
e) Hedef dile yönelik okumanın yapılması ve yapılan etkinlikler
çerçevesinde konuşma aktivitelerinin yapılması
Vizyon çerçevesinde yapılması planlanan çalışmaların
yazılması beklenmektedir.
a) Okullar arası sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler hazırlanması

b) Eğitim araçları ve beslenme ile ilgili tüm
paydaşların(bakanlık,belediye,STK vb.) görev ve sorumlulukların
üstlenilmesinin sağlanılması
c) Çocukların akademik ve sosyal gelişimlerinin sağlanması için
destek programlarının hazırlanması
d) Mesleki eğitime karşı veli ve öğrencilerin olumsuz algısını
ortadan kaldırmak için tanıtım çalışmaları yapılacak
e) Etkileşimli tahta aracılığıyla dijital kaynakların kullanılması
Sorun Alanları

Öneriler

Vizyon kapsamında yapılabileceklere yönelik öngörülen
sorunlar (önemli görülenden daha az önemli görülene doğru,
liste halinde) yazılmalıdır.
a) Öğrencilerin ihtiyaç ve yetenekleri dışında yönlendirilmesi
b) Yeterli sayıda formasyon eğitimi alış öğreten ihtiyacının
karşılanmaması
c) Öğrencilerin farklı sosyal kültürel yapılardan olması
d) Eğitim öğretim görülecek eğitim ve atölye binalarının olmayıp
geçici farklı binalarda eğitimin devam etmesi
e) Haftalık ders saatinin yetersiz olması
Bakanlık toplantısında ele alınmak üzere kararlaştırılmış
öneriler (önemli görülenden daha az önemli görülene doğru,
liste halinde) yazılmalıdır.
a) Öğrencinin ihtiyaç ve yeteneklerine göre sosyal, kültürel ve
sportif etkinliklerin belirlenmesi
b) İhtiyaç duyulan öğretmen atamalarının yapılması
c) Çocukların akademik ve sosyal gelişimlerinin sağlanması için
destek programlarının hazırlanması
d) Meslek lisesinin ve okullardaki mevcut alanlarının seçimleri için
daha ortaokul düzeyinde tanıtım ve yönlendirmelerin ilçedeki
Meslek Lisesi öğretmenlerince yaptırılması
e) MEB onaylıTeachUp, School Education Gateway, European
School Net vb. platformanların ilçe bazında işlerlik
kazandırılması
Hizmet içi eğitimlerle insan kaynağından daha etkin bir şekilde
faydalanılmasına yönelik çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.

Sonuç
Uygulama
1. İl ve ilçelerdeki çalıştayların bu başlıklara yönelik olarak yapılması,
2. Bu başlıklarda hazırlanan raporların 17 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakanlığımıza göndermek
üzere düzenlenmesi,
3. Bakanlığımıza gönderilen raporların illere ve sorun/öneri alanlarına göre analiz
edilerek toplantıda paylaşılması planlanmıştır.

