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Öğrenci
•

Geçmiş yıllarda LGS’ de ilk bine giren öğrencilerin üniversite sınavlarındaki
başarı durumlarının karşılaştırılarak sonuçların değerlendirilmesi

•

İl geneli yapılacak projelerle öğrencilerin kitap okuma, görsel okuma vb.
alışkanlıklarının güçlendirilmesi

•

Ölçme Değerlendirme Merkezinin Öğrenci Gelişim İzleme Araştırması
yaparak ilin durumunu değerlendirerek rapor hazırlaması, hazırlanan
raporun okullar ile paylaşılması.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Yeni Bir Organizasyon Yapısı:
• 2023 Eğitim Vizyonu ile eğitimde yaşanacak gelişmelerin ve değişimlerin İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı tüm personele aktarılması ve bu konuda çalışmaların planlanması,
• Her okulun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürlerine bağlanarak
gelişiminin izlenmesi,
• Okul müdür yardımcılarının yeni kriterlere göre seçilerek geleceğin eğitim yöneticilerinin
yetiştirilmesinin sağlanması,
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli eğitimden geçirilerek yetkinliklerinin artırılması
(böylece hizmette belirli bir standart getirilmiş olacak),
• İlin eğitim durumuyla ilgili istatiksel durumunun STRATEJİ birimi tarafından kayıt altına
alınarak ilin eğitim hafızasının oluşturulmasının sağlanması,
• Eğitim yöneticileriyle toplantı yapılarak kurumlarına yönelik beklentilerin ifade edilmesi
(Hedef),
• İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tek çatı altında toplanması,

Spor Şöleni, Yarışma ve Atölyeler
•
•
•
•
•
•

İl geneli satranç, zekâ oyunları, robotik, kodlama vb. yarışmalar yapılarak bir
sonraki yıl bu yarışmaların ulusal yarışmalara dönüştürülmesi,
İl robotik takımının kurulması ve ulusal yarışmalara katılması ardından
uluslararası yarışmalara katılımının sağlanması,
Bilim atölyesi, kodlama atölyesi vb. atölyelerin yer aldığı bir merkezin
oluşturulması planlanmaktadır,
Farklı okul kademelerinde, il geneli spor şöleni gerçekleştirilmesi,
Tüm okulların katılımıyla il geneli öğretmen ve öğrenci resim sergisinin
açılması,
‘‘Kırklareli’ de Müzik Kültürümüz’’ adı ile özel gün ve haftalarda öğrenci
konserlerinin düzenlenmesi

Öğretmen Eğitimi ve Durum Analizleri
•

Sene başından itibaren her branşın öğretmenleri ile ayrı ayrı toplantı yapılarak
beklentinin ifade edilmesi

•

2023 Eğitim Vizyonu ve bu vizyon belgesi kapsamında öğretmenlerden eğitime
yönelik beklentilerin anlatılması,

•

Öğretmenleri tümüne internet üzerinden anket oluşturularak Kırklareli’nin
eğitimi ile ilgili görüşlerinin alınması

•

Öğretmenlerin tümüne internet üzerinden mesleki gelişimi ile ilgili anket
yapılması ve bu sonuçlara istinaden öğretmenlere yıllık hizmetiçi eğitim
planlamasının yapılması

•

Ücretli öğretmenler göreve başlamadan önce eğitime alınarak ücretli
öğretmenlere belirli bir pedagojik temel kazandırılması

•

Rehberlik Araştırma Merkezinin ve rehber öğretmenlerin etkin çalışmasının
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması

Veli ile ilgili çalışmalar
• Okul Aile Birlikleri ile bir arada çalışmalar yaparak velilerin eğitim
sürecine daha etkin katılımının sağlanması,
• Öğrenci veli işbirliğinin artırılması ve takip edilmesi,
• Özel derslerle mücadele yapılması, velilere başarının yolunun okuldan
geçtiğini anlatan sosyal içeriklerin paylaşılması,

Mesleki Eğitim ilgili çalışmalar
•

Meslek Liselerine yeni bölümler açılmasının sağlanması ve bu anlamda meslek
lisesi yöneticileri ile diğer illerde okul ziyaretlerinin yapılması.

•

Meslek Liselerinin tanıtım filmlerinin çekilmesi

•

Kalkınma ajansı ile birlikte 2019 Yılı İçerisinde
• Bir konferans (Velilere)
• Bir seminer (PDR Öğretmenleri)
• İki teknik gezi (Öğrenci)
• Bir motivasyon etkinliği (Öğrenci)
• Teknofest ve fuar gezileri (Öğrenci-Öğretmen)
• Wake-Up etkinlikleri (Öğretmen)
• Proje yazma eğitimi (Öğretmen)
• 6 adet girişimcilik eğitimi (Öğrenci)
• Tasarım odaklı düşünme eğitimi (Öğrenci)

Orta vadede yapılacaklar;
•

Kırklareli Anadolu Lisesi sınavla öğrenci alacak nitelikli okullar arasına
alınması

•

Kırklareli’ de bulunan Halk Eğitim Merkezleri’nin üretim merkezleri haline
getirilmesi

•

Rektörlük Kültür Merkezi, Halk Eğitim Merkezi gibi mekânlarda
öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik olarak her dönem birer tane
olacak şekilde nitelikli konferansların düzenlenmesi

•

Meslek Liselerine yeni bölümler açılmasının sağlanması ve bu anlamda
meslek lisesi yöneticileri ile diğer illerde okul ziyaretlerinin yapılması.

Uzun vadede yapılacaklar;

•

İlin eğitim altyapısının yeni yapılacak binalar ile güçlendirilmesi

•

İlin nüfus gelişim alanlarına yönelik olarak kurulacak eğitim altyapılarının
planlamasının yapılması.

