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ÖNSÖZ 

Bir ülkenin var olması,  varlıklı olması, ulusların içinde saygın bir yer edinmesi,  refah 

ve huzur içinde olması ancak kaliteli  bir eğitimi insanları için erişilebilir hale 

getirmesiyle mümkündür. Teknolojik ve sosyal gelişmelerin giderek baş döndürücü 

bir hızda hayatımızı etkilediği bir çağdayız. Dünyadaki birçok ülkenin cevap vermekte 

zorlandığı ve doğru stratejiler geliştirenlerin rekabet edebildiği bir dönem bu.  

Üstelik tarih boyunca birçok iç ve dış tehditlere maruz kalan zor bir coğrafyada 

yaşamaktayız. En son 15 Temmuz gibi hain bir girişime maruz kaldık. Bu gibi 

saldırılara direnmemiz için insan kaynağımızı çok iyi bir eğitim-öğretimden geçirerek 

mill i  değerlerle donatmak zorundayız. 

Bu çağın ihtiyaçlarını iyi anlamak, eğitime dönük yaklaşımlarımızı, bu alandaki 

uygulamalarımızı titizl ikle gözden geçirmek, planlamak ve hayata geçir mek 

zorundayız. Bunu toplumsal uzlaşı içerisinde ortak akıl  kullanarak ve değerlerimize 

sahip çıkarak başarabiliriz. 

İl imiz Kırklareli  eğitim alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli  i le 

ülkemizde örnek bir konuma gelmeyi hak etmektedir. İl  Mill i  Eğitim 

Müdürlüğümüzün hayata geçirmekte olduğu MEŞK (Marka Eğitim Şehri Kırklareli) 

projesi bu anlamda iddialı aynı zamanda da ayakları yere basan bir proje olarak 

gündeme gelmiştir. Valil ik olarak sahiplendiğimiz, süreç ve sonuçlarını titizlikle tak ip 

ettiğimiz bu projede emeği geçecek olan herkese teşekkür eder muvaffakiyetler 

dilerim. İl imiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. 

Orhan ÇİFTÇİ 
Kırklarel i  Va l i s i  
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GİRİŞ 

Sanatta, bil imde, ekonomide veya kültürel alanda ileri seviyelere ulaşmak isteyen 

toplumlar muhakkak eğitim seviyelerini, eğitim kurumlarını ve eğitmenleri i le 

eğitimin doğrudan muhatabı olan öğrencilerin durumunu gözden geçirmelidir.  

MEŞK projemiz bu ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuştur. MEŞK yazıda veya müzikte 

talim, alıştırma yapmak demektir. Bu doğrultuda ustanın çırağına yaptırdığı 

çalışmalara meşk etmek denir. Konu eğitim-öğretim olunca meşk kelimesiyle 

projemizin ismi tam da uyuştu. Marka Eğiti m Şehri Kırklareli  olan proje adının baş 

harflerinden hareketle projeye MEŞK adını verdik.   

Projenin amacı Kırklareli’ni eğitimde tercih edilir bir şehir haline getirmektir. 

Kırklareli’ni insanların güvenle çocuklarının eğitimi için taşınabileceği, yerleşebilec eği 

bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu sebeple sadece Mill i  Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

kurumların değil  Üniversitelerin STK’ların rol oynayacağı katıl ımcı bir projeyi hayata 

geçirmiş bulunmaktayız.  

MEŞK projesi, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü vizyonunun somut öncelikleri  ve bu 

önceliklere dayalı olarak projeler inin bir ifadesidir. MEŞK orta ve uzun vadeli bir 

program ve stratejik plandır. İlk etapta 3 yıl l ık bir zaman dilimi için pla nlanmış ve 

bütçelendirilmiştir. MEŞK projesiyle: 

 Akademik başarının arttırılması,  

 Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması,  

 Okuma kültürü ve alışkanlığının yaygınlaştırılması,  

 Değerler eğitimi ,  
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 Okul – aile – toplum il işkilerinin desteklenmesi,  

 Öğrenci, öğretmen, veli  işbirliğinin arttırıl ması,  

 Yetenekli  öğrencilerinin tespiti  ve desteklenmesi, ulaşılacak hedeflerden sadece 

birkaçıdır. 

Eğitim-öğretimde direkt veya dolaylı bir şekilde dahil olan tüm paydaşlarla 

gerçekleştirdiğimiz çalıştayın sonunda ortaya konan problemler ve çözüm önerileri 

doğrultusunda çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. 

Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eder projenin şehrimize hayırlı olmasını 

temenni ederim. 

Murat AŞIM 
İl  Mill i  Eğitim Müdürü 
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MEŞK PROJESİ 

 
Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan MEŞK Projesi; Kırklareli’nde eğitim 

başarısı; kalite ve niteliğini geliştirmeye yönelik; “eğitim niteliği”, “öğretmen 

niteliği”, “okulların fiziki kapasiteleri” ve “dezavantajlı öğrenciler” olarak 4 ana 

temada eğitim kalite ve başarısını ulusal eğitim politikası standartları seviyesine 

yükseltmeyi  içermektedir. MEŞK projesinde, bu dört ana temanın her birinin hangi 

boyutlarının nasıl  geliştiri leceğine il işkin ise 13 alt tema alanı belirlenmiştir.  

 

 

 
 

Şekil-1: MEŞK projesi ana temaları  ve alt temaları 

 

MEŞK projesi, Kırklareli’nde eğitimin kalite niteliğini 4 tema ve 13 alt tema 

kapsamında geliştirmek için öncelikle eğitim kurumlarının; bu 4 tema ve 13 alt tema 

kapsamındaki temel gereksinim, beklentileri ve sorunlarının neler olduğunu 

belirlemeye yönelik bir ihtiyaç analizini yapmayı öngörmektedir. Eğitim kurumlarının 

bu 4 tema ve 13 alt temaya il işkin belirl enen gereksinim ve beklentilerini karşılama 

ve sorunları yerinde, iş birliği içinde çözmeye yönelik Mill i  Eğitim Müdürlüğü 

tarafından yürütülecek projelere temel oluşturmaktadır. Böylece MEŞK Projesi, İl  

Mill i  Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek olan projelerin içeriğini , fikir 

altyapısını oluşturmaktadır.  

 

MEŞK PROJESİ ÇALIŞTAYI 

MEŞK Projesi Çalıştayı, Kırklareli’nde eğitimin kalite niteliğini 4 tema ve 13 alt tema 

kapsamında geliştirmeye yönelik eğitim kurumlarının; bu 4 tema ve 13 alt tema 

kapsamındaki temel gereksinim, beklentileri ve sorunlarının neler olduğunu 

Eğitim Niteliği 

• Akademik Başarı 

• Değerler Eğitimi 
• Okul-Aile-Toplum 

• Sosyal Kültürel    
Faaliyetler 
 

Öğretmen Niteliği 

• Hizmetiçi Eğitim 

• Mesleki Gelişim 
• Motivasyon 

• Eğitimde İyi    
Uygulamaların 
Paylaşımı 

Fiziki Alt Yapı 

• Donanım 

• Materyal 
• Okul Binaları 

• Bahçe 

E-Takip 

• Riskler ve 
Tedbirler 
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belirlemeye yönelik bir ihtiyaç analizini yapmayı öngörmektedir. Bu amaçla Kırklareli 

Valil iği ve İl  Mill i  Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde iki 

günlük “MEŞK Projesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

 

MEŞK Projesi Çalıştayı; Kırklareli’nde toplumun farklı kesimlerini oluşturan ve eğitim 

kurumuna katkı sağlayan; akademisyenler, sosyal çalışmacılar, yerel yönetimler, 

veli ler, sivil toplum örgütleri, eğitim sendikaları, i l -ilçe-okul yöneticileri, öğretmenler 

ve öğrencilerden oluşan toplam 60 kişil ik katıl ımcıyla iki günlük bir program 

dahilinde yapılan çalışmayla gerçekleştiri lmiştir. MEŞK Projesi’nin dört ana teması ve 

13 alt temasının kapsamını, sahanın gerçek verilerine göre belirlemek ve gerçekçi bir 

ihtiyaç analizi  yapmak için katıl ımcılara göre sahanın gereksinimleri, beklenti leri, 

sorunları ve çözüm önerilerini öngören her bir alt tema ile i lgil i  belirlenen sorularla 

katıl ımcıların görüşleri belirlenmiştir.  

 

Katıl ımcıların görüş ve öneri leri, “fikir tepsisi” tekniğiyle toplanmıştır. Bunun için 60 

kişil ik katıl ımcıdan, 6’şar kişil ik 10 grup oluşturulmuştur. Gruplar heterojen olup, her 

grupta tüm katıl ımcı kesimlerinden birer kişinin olmasına dikkat edilmiştir. Bu 

şekilde oluşturulan gruplardan fikirlerin toplanmasında ise, dört ana tema ve alt 

temaları sırayla takip edilmiştir. Her bir alt temayla i lgil i yöneltilen sorulara karşıl ık 6 

kişil ik grup katıl ımcıları, i lk fikirlerini yazdıkları “post it” kağıdı kendil erine gelene 

kadar fikir üretmeleri istenmiştir. Bu döngüsel süreç 3 dakika olup, bu süreçte her 

katıl ımcının, fikir; düşünce ve deneyimlerine yönelik 6  adet fikir üretmesi 

sağlanmıştır. Bununla da sadece bir katıl ımcı grubu, bir soruya yönelik i lk aşamada  

36 fikir üretmiştir. Üretilen bu fikirlerden; birbirinin tekrarı olup -olmama ve aynı 

fikirler olup-olmama, gerçeği yansıtıp-yansıtmama, etkil i  bir çözüm olup-

olmamasına yönelik ikinci aşamada her grubun moderatörü öncülüğünde, bu 36  fikir 

üzerinde görüş alışverişi yapılarak en önemli ve katkı sağlayan fikirler gruplarca 

kararlaştırılmıştır.  

 

MEŞK Projesi Çalıştayı’nda 10 katıl ımcı grubunun her birinin ortaya koyduğu ve 

üzerinde uzlaştığı; eğitimin niteliği, öğretmen niteliği, okulların fiziki alt yapıları  ve 

dezavantajlı öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonuna il işkin görüş ve önerileri 

çalıştayın verilerini oluşturmaktadır.  Bu veriler, MEŞK Projesi Çalıştayı Raporu’nun 

içeriğini oluşturmaktadır. Bu veriler, içerik analizlerine dayalı önceden belirlenen 

tema ve alt temalar kapsamında analiz edilerek, sahanın somut verileri, ihtiyaçları, 

beklentileri ve sorunları olarak MEŞK Projesi Çalıştay Raporu hazırlanmıştır.  
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A. EĞİTİM NİTELİĞİ 

 

MEŞK projesinin dört temasından biri  olan “Eğitim Niteliği” teması kapsamında; 

“akademik başarı, değerler eğitimi, okul -aile-toplum il işkileri, sosyo-kültürel 

faaliyetler” olarak dört alt tema belirlenmiştir. Bu dört alt tema kapsamında  eğitim 

kurumlarında yapılabilecek çalışmalara i l işkin  MEŞK projesi çalıştayında ; 

akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum örgütleri  temsilcileri , mill i  

eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler, veli ler ve öğrencilerin, 

eğitimin niteliğinin geliştiri lmesine yönelik geliştirdikleri ve üzerinde uzlaştıkları 

öneriler, her bir alt temada analiz edilerek sunulmuştur. 

 

  

 
 

Şekil-2: Eğitimin niteliğini belirlemek için geliştirilen dört alan  

Akademik 
Başarı 

Değerler 
Eğitimi 

Okul-Aile-
Toplum 

Sosyal 
Kültürel 

Faaliyetler 
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A.1. Akademik Başarının Arttırılması 

“Eğitim niteliği” temasının dört alt temasından biri  olan “akademik başarının 

artırılmasına  yönelik; “öğrenci merkezli  eğitim, yabancı dil  eğitimi, eğitime erişim, 

hayat boyu öğrenme, okuma kültürü ve rehberlik hizmetleri” olarak 6 kategori 

geliştiri lmiştir. Belirlenen bu 6 kategori kapsamında ne gibi çalışmaların 

yapılabileceğine il işkin MEŞK projesi çalıştayında, katıl ımcılara  yöneltilen açık uçlu 

sorulara bağlı olarak ortaya konulan görüş ve önerilerinin analizi  yapılmıştır. 

Görüşlerin analizinde, kendi içerisinde anlamlı bir bütün oluşturan içerikler belirl i alt 

konularda toplanmıştır. 

 

Şekil-3: Akademik başarının arttırılmasına yönelik belirlene n kategoriler 

 

A.1.1 Öğrenci Merkezli Eğitim: Eğitim niteliğini geliştirme teması kapsamında  

“akademik başarının arttırılması” alt temasının bir boyutu olan “öğrenci merkezli  

eğitim”, etkil i  öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencinin öğretilen konumundan aktif 

öğrenen konumuna geçmesine yönelik nelerin yapılabileceğini içermektedir.  Buna 

yönelik çalıştayda katıl ımcıların öğrenci merkezli  eğitim imkânlarının geliştirilmesine 

il işkin görüş ve önerileri ; “öğrenme aktivitelerini geliştirme, öğrenme ortam ve 

materyallerini geliştirme, öğrencilerin rol ve sorumlulukları, öğretmenlerin rol ve 

sorumlulukları” başlıkları altında toplanmıştır.  
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Öğrenme aktivitelerini geliştirmeye i l işkin görüş ve öneriler: 

 Okul öncesi ve i lkokullarda eğitimde oyunlara ağırlık verilmeli  

 Derse ya da konuya bağlı olarak öğrencilerin oturma şekilleri değiştiri lmeli 

(grup veya U-şeklinde) 

 Performans görevleri okulda yapılmalı 

 Matematik ve fen derslerinde bil imsel proje hazırlama yöntemi izlenmeli  ve 

öğretilmeli  

 Dersler ve etkinlikler öğrencide merak uyandırmalı 

 Ders araları (teneffüsler) uzatılmalı 

 Eğitimin tüm kademelerinde sınavı merkeze alan uygulamalar yerine 

öğrenmeyi esas alan uygulamalar ve eğitim politikaları düzenlenmeli  

 Teorik ders sayıları azaltıl ıp uygulamalı ders sayısı artırılmalı  

 

Öğrenme ortam ve materyallerini geliştirmeye il işkin görüş ve öneriler: 

 Dersin özelliğine göre branş sınıfları oluşturulmalı 

 Laboratuvar çalışmalarına ağırlık vererek öğrencilerin ürün ortaya koymalarına 

olanak sağlanmalı 

 Sınav sorularının kazanımlara uygun olduğu denetlenmeli  

 Kazanımlarla i lgil i  olarak veli  bilgilendirilmeli  

 Öğrenciler için bilgisayara ve internete ulaşım olanakları artırılmalı. 

 Sınıf dışı yerinde eğitim olanakları arttırılmalı. Öğretilecek konu , uygunsa 

önceden uygulamanın yapıldığı sektöre ait bir işyerinde gösterilmeli  

 Okullarda öğrencilere doğayla i lgil i  uygulamalı dersler verilmeli  

 

Öğrencilerin rol ve sorumluluklarına i l işkin görüş ve öneriler: 

 Öğrencilere daha fazla özerklik yaratılmalı. Derslerde işlenecek metinleri 

öğrencinin seçmesi sağlanarak, öğrenci derste daha fazla söz sahibi yapılmalı 

 Öğrencilere konu bir hafta önceden verilerek, hazırlıklı gelmeleri sağlanmalı 

 Öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanmalı  (istasyon çalışması vb. 

yöntemler uygulanmalı) 

 

Öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına i l işkin görüş öneriler: 

 Klasik sunuş yoluyla eğitim terkedilerek buluş yoluyla eğitime geçilmeli  

 Eğitimin içine senaryolar eklenmeli  

 Beyin fırtınası yaptırılmalı 

 Soru-cevapla konunun pekiştiri lmesi sağlanmalı, örneklerle desteklenmeli  
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 Öğrenciler öğrenme yöntemi  ve süreci hakkında da bilgilendirilmeli  

 Ön öğrenmeler hatırlatılmalı.  

 Küme ve grup çalışmaları yaptırılmalı. Kubaşık öğrenme sağlamalı  

 Öğrencinin not kaygısı giderilmeli. 

 

A.1.2. Yabancı Dil Eğitimi: Eğitim niteliğini geliştirme teması kapsamında  “akademik 

başarının arttırılması” alt temasının bir boyutu olan “yabancı dil  eğitimi”, yabancı dil  

eğitimi alan öğrencilerin, teorik bilgilerini uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri 

amacıyla  nelerin yapılabileceğine yönelik çalışmaları içermektedir. Buna yönelik 

çalıştayda katıl ımcıların yabancı dil  eğitimine il işkin görüş  ve önerileri ; “Öğrenme 

ortam ve etkinlikleri geliştirme, öğrencilerin rol ve sorumlulukları, öğretmenlerin rol 

ve sorumlulukları ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı” başlıkları altında analiz 

edilmiştir. 

 

Öğrenme ortam ve etkinlikleri geliştirmeye i l işkin görüş ve öneriler: 

 Mektup arkadaşı uygulaması yapılmalı 

 Yabancı konuklar ağırlanmalı 

 Konuşma becerilerinin artırılması için günlük hayattaki kısa diyaloglar 

canlandırılmalı  

 Tamamen yabancı dil  konuşulan sohbet grupları olmalı  

 Yabancı dilde yazılmış kitaplarla okuma saatleri düzenlenmeli  

 Yabancı dilde hikâye yazma çalışmaları yapılmalı  

 Yabancı dil  i le i lgil i  senaryolar yazılarak uygulanmalı 

 Dinleme ağırlıklı materyallerle dersin işleyişi sağlanmalı  

 Yabancı dil  saati uygulaması yapılmalı (aynı anda tüm okulun yabancı dil  

konuştuğu saat) 

 Toplumdaki dil  öğrenmenin güç olduğu algısını yıkmak için çalışmalar yapılmalı  

önemi belirti lmeli. 

 Uzun tatil  dönemlerinde dilden uzaklaşan öğrencilerin öğrenme kaybını 

önleyecek projeler geliştiri lmeli, öğrencileri yaz dönemlerinde kurslara 

yönlendirmeli, yabancı dil  köyleri ya da kampları kurulmalı  

 Üniversitelerin dil  bölümlerine gezi yapıp, üniversite öğrencileriyle işbirliği 

yapılmalı 

 Dil okulları kurulmalı 

 Okullarda yabancı dil  hazırl ık sınıfları oluşturulmalı  
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Öğrencilerin rol ve sorumluluklarına i l işkin görüş ve öneriler: 

 Dilin öğrenimi, kültürü de kapsamalı, öğrenci farklı kültürleri anlayabilmeli  

 Turistik yerlere gezi düzenleyip diyalog kurulmalı 

 Öğrencilere gezilerde rehber rolü verilmeli  

 

Öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına i l işkin görüş ve önerileri: 

 Öğretmenler beceri temelli  uygulamaya yönelik öğretim yapmalı 

 Öğrencilerin kelime dağarcığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmalı  

 Öğretmen kendini yenilemeli  

 

Bilgi i letişim teknolojilerinin kullanımına il işkin görüş ve öneriler: 

 Yabancı öğrencilerle i letişim kurup pratik yapabilecekleri çevrimiçi platformlar 

oluşturulmalı 

 Sosyal medyanın aktif kullanımı sağlanmalı (yabancı dil  bilenlerle) 

 Yabancı dil  i le i lgil i  EBA ve benzeri internet içerikleri öğrencilere uygulanmalı  

 PC oyunlarından yararlanarak eğitim verilmeli  

 Okullardaki akıl l ı tahtalarda fi lm izleme olanağı yaratılmalı 

 Konu ile i lgil i  öğrenciler tarafından videolar hazırlanmalı  

 

A.1.3. Eğitim ve Öğretime Erişim: Eğitim niteliğini geliştirme teması kapsamında  

“akademik başarının arttırılması” alt temasının bir boyutu olan “eğitim ve öğretime 

erişim”; devamsızlığın önlenmesi için alternatif olarak kullanılabilecek yöntem ve 

teknikler, tüm eğitim kademelerinde ve kademeler arasında  ki  geçişlerde okul 

terklerinin azaltılarak başarının artırılması için nelerin yapılabileceğine yönelik 

çalışmaları içermektedir. Buna yönelik çalıştayda katıl ımcıların , eğitime erişim 

imkânlarının geliştirilmesine il işkin görüş ve önerileri ; yönetimsel ve idari olarak yeni 

imkan ve olanakların yaratılması ve öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenmesi” 

başlıkları altında analiz edilmiştir  

  

Yönetimsel ve idari olarak yeni olanakların yaratılmasına il işkin görüş ve öneriler:  

 Okula devam edemeyen öğrencilere burs ve yatıl ıl ık imkânı sağlanmalı 

 Okullardaki rehber öğretmen eksiklikleri giderilmeli , devamsızlık ve okul 

terkinin olduğu okullarda PDR birimleri öncelikle oluşturulmalı 

 Mesleki ve teknik eğitim veren okulların kalitesi artırılmalı 

 İl  ve İlçe MEM’lerde okul terkini önleme birimleri kurulmalı 

 Devamsızlığın ve okul terklerinin bil imsel  nedenleri konulu seminer verilmeli  
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 Okul terkinin önlenmesi için sınıf tekrarı engellenmeli  

 Okullar arası geçişler kolaylaştırılmalı 

 Eğitim parasız, eşit ve ulaşılabilir olmalı 

 18 yaş öncesi çalıştırma ve çocuk evli l ikleri engellenmeli  

 Öğrenciyi okula göndermeyen veliye cezai yaptırımlar uygulanmalıdır 

 Kademeler arası geçiş yapacak öğrencilerin veli leri bilgilendirilmeli  

 

Öğrenme-öğretme etkinlik ve ortamlarının geliştiri lmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Ders saati azaltılmalı, sosyal etkinliklere daha fazla yer verilmeli  

 Öğleden sonraki dersler sosyal faaliyete yönelik olmalı (beden eğitimi, müzik)  

 Her okula internet sağlanmalı, langırt, masa  tenisi, kütüphane ve boş 

zamanlarında dinlenebilecekler ortamlar hazırlanmalı . 

 Okullara yemekhane kurarak, öğrencilerin öğle arası yemeklerini okulda 

yemeleri  ve okulu terk etmemeleri sağlanmalı. 

 Öğrencilere okuldaki işleyişle i lgil i  sorumluluklar verilmeli  

 Dezavantajlı okullarda devamsız öğrenciler  için ayrı bir birim kurularak 

izlenmeli, birim ziyaretler ve takip için görevlendirilmeli  

 E okula işlenen devamsızlık, eş zamanlı olarak herhangi bir ücrete tabi olmadan 

veli cep telefonuna mesajla bildiri lmeli  

 Okullarda sinema saatleri yapılmalı 

 Okul geçişleri öncesi öğrenciler daha iyi bilgilendiril meli 

 Eğitimli bir ailenin çocuğu okul terki yapmayacağından aileler de eğiti lmeli  

 Rehber öğretmenler bazı günleri aile ziyaretlerine ayırmalı  

 Şube öğretmenler kurulunda devamsız öğrenci ler, detaylı şekilde görüşülmeli  

 Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerini  takibi ve onlara karşı olumlu tutum 

göstermesi sağlanmalı 

 

A.1.4. Hayat Boyu Öğrenme: Eğitim niteliğini geliştirme teması kapsamında  

“akademik başarının arttırılması” alt temasının bir boyutu olan “h ayat boyu 

öğrenme”; hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında toplumda farkındalık 

oluşturmak, hayat boyu öğrenme kültürünü geliştirmek ve cazip hale getirmek için 

neler yapılabileceğine il işkin çalışmaları içermektedir. Buna yönelik çalıştayda 

katıl ımcıların, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştiri lmesine il işkin görüşleri ; “halk 

eğitiminde yapısal değişikliklere gitme, hayat boyu öğrenmenin tanıtımı ve 

farkındalık geliştirme, hayat boyu öğrenmede yeni içerikler geliştirme ve halk eğitim 

merkezleri tarafından yapılabilecek faaliyetler” başlıkları altında analiz edilmiştir. 
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Halk eğitiminde yapısal değişikliklere gidilmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Verilen sertifikaların uluslararası geçerli l iğinin olması sağlanmalı (ECVET, ECTS) 

 Halk eğitimlerinde uzman sayıs ı arttırılmalı 

 Halk eğitim merkezleri için yapılan alan ve bina tahsisi artırılmalı  

 Engelli lere yönelik kurslar açılmalı 

 Grup öğrenci sayısına bakılmadan kurslar açılmalı 

 BT teknolojileri daha etkin kullanılmalı 

 İş başında öğrenme ortamı sağlanmalı  

 Veli eğitim okulları kurulmalı  

 

Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı ve farkındalık geliştirmeye il işkin görüş ve önerileri: 

 Halk eğitim merkezlerinin amacı halka anlatılmalı 

 Her kademedeki öğrenci grupları halk eğitim merkezlerine götürülerek örgün 

eğitimden sonra da yapabilecekleri hakkında bilgilendirilmeli  

 Yerel yöneticiler, muhtarlar hayat boyu öğrenme sürecine katılmalı 

 Hayat boyu öğrenmeye dair seminerler düzenlenmeli  

 Sürdürülebilir mesleki gelişimi destekler nitelikte s eminerlerin sayısı artırılmalı 

 İyi bir tanıtım ve geri bildirim süreci i le takibi  yapılmalı 

 İyi örnekler oluşturularak bireylerin katıl ımı sağlanmalı 

 

Hayat boyu öğrenmede yeni içerikler geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Modüller üzerinden eğitim yerine yöre ve bölgenin ve ihtiyaçlarına yönelik 

eğitim benimsenmeli ve kurslar açılmalı 

 Her yaşın sevebileceği konularda değişik eğitimler verilmeli  

 Meslek grupları eğitim seminerlerine alınmalı 

 Toplumdaki yaratıcıl ığı artıracak eğitimler düzenlenmeli  

 Çevrimiçi eğitim sunan programlar geliştiri lmeli  

 

Halk eğitim merkezleri  tarafından yapılabilecek faaliyetlere i l işkin görüş ve öneriler: 

 Doğada ve çevrede etkin öğrenme sağlamak için etkinlikler düzenlenmeli  

 Emeklilere kurs verilmeli   

 İstihdama yönelik kurslar olmal ı, eğitim faaliyetleri üretimi teşvik edici olmalı. 

 Kursiyerlere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanmalı. 

 Çeşitli  sivil  toplum örgütleriyle işbirliği yapılmalı 

 Sosyal-kültürel etkinliklere yer verilmeli  

 Hayat boyu öğrenme irtibat büroları kurulmalı 
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A.1.5. Okuma Kültürü: Eğitim niteliğini geliştirme teması kapsamında  “akademik 

başarının arttırılması” alt temasının bir boyutu “okuma kültürü ”nün erken yaşlardan 

başlayarak yaygınlaştırılması amacıyla ne gibi çalışmaların yapılabileceğini 

içermektedir. Bu bağlamda  çalıştayda  katıl ımcıların, okuma kültürünün 

geliştiri lmesine il işkin görüş ve önerileri ; “okul bünyesinde ve okul dışı sosyal 

yaşamda okuma kültürünü geliştirme,  okuma ortamlarını ve materyallerini 

geliştirme” başlıkları altında analiz edilmiştir  

 

Okul bünyesinde okuma kültürünü geliştirmeye yönelik görüş öneriler: 

 Okullarda okuma saatlerini  arttırmak amacıyla okuma saatleri planlanmalı 

 Okullarda kitap okuma yarışmaları düzenlenmeli  

 Okuma piknikleri düzenlenerek öğrencinin okumaya karşı olumlu tutum 

geliştirmesi sağlanmalı 

 Okuyorum-okutuyorum projesine devam edilmeli  

 Öğrencilere kitap okumanın faydasını kavratabilmek için öğretmenlere bu 

konuyla i lgil i  seminerler verilmeli  

 Okuma kulüpleri oluşturulmalı 

 Okunan kitapların değiş tokuşuyla i lgil i  kampanyalar düzenlenmeli  

 Yazarlar ve kitap kahramanları davet edilmeli  

 Eğitimin her kademesinde zorunlu ders olarak kitap okuma dersleri olmalı.  

 Okul kütüphanelerinin olanakları artırılmalı ve aktif hale getiri lmeli  

 Kırsal kesimde kütüphanelerin oluşturulması, halkın kullanması sağlanmalı 

 Okullarda her gün herhangi bir derste öğrencilerin i lgisini çekebilecek hikâyeler 

okunarak ilgileri çekilmeli. 

 Kitapla çocuğun erken yaşlarda tanıştırılması gerekir  

 İlkokullarda sadece temel okuma yazma ve matematik becerileri(4 işlem) 

olmalı, müfredat azaltılmalı 

 Sınava yönelik uygulamaların okuma kültürünü olumsuz etkilemesi 

önlenmelidir 

 Hızlı okuma için yeniden cümle öğretimi modeline geçilmeli  

 Öğretmenler elinde kitap ile derse girerek örnek olmalı 

 Öğrencilerin aylık kitap okuma hedefleri olmalı 

 Öğrenciler aylık dergiler çıkartmalı  

 Okunan kitapların tiyatrolarında görev almalı 
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Okul dışı sosyal yaşamda okuma kültürünü geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Okul öncesi eğitimle bi rlikte veli  eğitimleri yapılmalı 

 Aileler evde kitap okumalı 

 Kitap okumanın önemini vurgulayan kamu spotları hazırlanmalı  

 Kitap fuarları ziyaret edilmeli  

 Ulusal düzeyde okuma saati projesi yapılmalı, STK, medya ile desteklenmeli. 

 Her yıl  i l  çapında bir ya da iki kez kitap dağıtımı yapılabilir. 

 Toplu taşıma araçlarında kitap okuyanlara indirim yapılmalı  

 

Okuma ortamlarını geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Kütüphanelerin dekoru, binası daha çekici hale getiri lmeli  

 Okul kütüphaneleri öğrencilerin rahat edebilecekleri şekilde düzenlenmeli  

 Kütüphane sayıları artırılmalı 

 Okuma kafeleri , parkları olmalı. Her kahvehanede kitaplık zorunlu olmalıdır 

 Gezici kütüphaneler olmalı, otobüs duraklarına kitaplıklar yapılmalı  

 Her okulda donanımlı kütüphaneler ve sınıf kitaplıkları oluşturulmalı  

 Kitap kafelerin açılması desteklenmeli (kitap okuyana çay bedava kampanyası)  

 Okul koridorlarında kitap okuma köşeleri oluşturulmalı  

 Küçükler için de kitaplıklar oluşturulmalı 

 Şehrimizde belirl i  noktalara kürsüler konumlandırarak çocuk lar buralarda 

okuyabilmeli  

 

Okuma materyal lerini geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Sesli  kitap sayısı artırılmalı (uzmanlar tarafından yapılmalı)  

 Oyunlaştırılmış kitaplar üretilmeli  

 Tabletler sınırlandırılmalı, veli ler yaptırım uygulamalı  

 Elektronik araçlar yerine kitaptan okuma sağlanmalı  

 Okullarda e-kitap uygulaması hayata geçirilmeli, e-kitap öğrencilere tanıtılmalı 

 Kitap resimleme çalışmaları yapılmalı (okunan kitapların içeriğine yönelik)  

 Kitap fiyatları düşürülmeli  

 

A.1.6. Rehberlik Faaliyetleri: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“akademik başarının arttırılması” alt temasının bir boyutu olan, “rehberlik 

hizmetleri”; okullarda eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin etkin bir 

şekilde yürütülmesi için nelerin yapılabileceği veya nerelere gereksinim 

duyulduğunu belirlemeyi içermektedir. Buna yönelik çalıştayda katıl ımcıların, 
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okullarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri; 

“rehberlik hizmeti ve personeli, mesleki rehberlik faaliyetleri ve bireysel rehberlik 

faaliyetleri” başlıkları altında analiz edilmiştir .  

 

Rehberlik hizmeti ve personeline il işkin görüş ve öneriler: 

 Her okulda kadın ve erkek olmak üzere 2 rehber öğretmen bulundurulmalı 

 Rehberlik hizmetleri konusunda yönetici ve öğretmenler bil inçlendirilmeli. 

 Belirl i  dönemlerde mesleki bilgilendirme toplantıları yapılmalı. 

 Rehberlik servislerinde alan mezunları istihdam edilmeli, çalışma esasları 

güncellenmeli. 

 Şube rehber öğretmenlerinin daha aktif çalışmaları sağlanmalı   

 Rehber öğretmen ve rehberlik servisi hakkında  önyargılar giderilmeli.  

 

Mesleki rehberlik faaliyetlerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Meslek eğitim müzeleri kurulmalı 

 Mesleki eğitim ortaokulda  başlamalı 

 İşadamlarının okul ve eğitim alanlarını ziyaret etmeleri sağlanmalı 

 Mezunlar okullarda tecrübelerini paylaşmalı 

 

Bireysel rehberlik hizmetlerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Eğitsel faaliyetler için ders saatleri olmalı. 

 Öğrencilerin i lgisini çekebilecek, stresini atacak uygulama bahçeleri olmalı 

 Kariyer danışmanlığı sistemi getiri lmeli  

 Öğrenci görüşmeleri ders saati dışında yapılmalı 

 Öğrencinin kişisel gelişiminin işlendiği e-okulda bir modül kurulmalı                                           

 Bir üst sınıf veya kademeye geçen öğrencinin kişisel sorunlarının e- takip 

sisteminden takip edilerek gerekli  çalışmaların yapılması sağlanmalı  

 

 

 

Akademik Başarının Geliştirilmesine İlişkin Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl  Mill i  Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim- öğretim yıl ından itibaren, i l -

i lçe ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, eğimin niteliğine il işkin; 

“öğrenci merkezli  eğitim, yabancı dil  eğitimi, eğitime erişim, hayat boyu öğrenme, 

okuma kültürü ve rehberlik hizmetleri” olarak 6 kategoride ortaya konulan 

gereksinimleri karşılayacak projeleri hayata geçirecektir .   
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A.2. Değerler Eğitimi 

“Eğitimin niteliği” temasının dört alt temasından biri  olan “değerler eğitimi”ne 

yönelik; bölgemizi tanıyalım, uygulamalı değerler eğitimi, farklıl ıklara saygı ve özel 

eğitim olarak 4 kategori geliştiri lmiştir. Geliştirilen bu 4 kategori kapsamında ne gibi 

çalışmaların yapılabileceğine il işkin MEŞK projesi çalıştayında, katıl ımcılara 

yöneltilen açık uçlu sorulara bağlı olarak ortaya konulan görüş  ve önerilerin analizi  

yapılmıştır. Görüşlerin analizinde, kendi içerisinde anlamlı bir bütün oluşturan 

içerikler belirl i  alt konularda toplanmıştır. 

 

 
Şekil-4: Eğitimin niteliğini geliştirmede değerler eğitiminin kapsamı  

 

 A.2.1.  Bölgemizi Tanıyalım: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“değerler eğitimi” alt temasının bir boyutu olan “bölgemizi ve i l imizi tanıma”, 

eğitimin yakından uzağa ilkesi gereği öğrencilerimizin öncelikle bulundukları bölge 

ve il i  daha iyi tanımaları, bölgeden etkil i  bir şekilde yararlanmaları için nelerin 

yapılabileceği veya  nerelere gereksinim duyulduğunu belirlemeyi içermektedir. Bu 

kapsamda düzenlenen çalıştayda katıl ımcıların bulunulan bölge ve Kırklareli  i l inin 

tanıtımına il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “bölge ve ilin tanıtımına ilişkin sosyal 

aktiviteler geliştirme ve eğitim kurumları bünyesinde yapılacak çalışmalar” başlıkları 

altında analiz edilmiştir. 

 

Bölge ve i l in tanıtımına i l işkin sosyal aktiviteler geliştirme görüş ve önerileri : 

 Çevremiz, i l imiz, folklörümüz, tarihi - ören yerlerimizi tanıtan çalışmalar yapma  

  Kırklareli’nin tanınmış veya tarihi kişilerle i lgil i  çalışmalar yapılmalı 

1.                                 
Bölgemizi 
Tanıyalım 

2. 
Uygulamalı 

Değerler Eğitimi 

3. 
Farklılıklara 

Saygı 

 4. 
Özel Eğitim 
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 İldeki yazar, fotoğrafçı gibi kişilerle görüşmeler yapılmalı 

 Dışarıdan gelenler için oryantasyon çalışması yapılmalı  

 Okullarda yöresel kültür bölümleri oluşturulmalı  

 İl  Kültür Müdürlüğü belirl i  gün ve haftalarda sunumlar yapmal ı 

 Yerel TV’ler, radyo kanalları kurulmalı 

 Belgeseller hazırlanmalı, izlenmeli   

 Yöresel ürünleri, yemekleri tanıtıcı etkinlikler (yarışma vb.) yapılmalı  

 İl  içi  geziler düzenlenmeli  

 Trekking, bisiklet turu vb. aktiviteler yapılmalı 

 Yöreye özgü kermesler düzenlenmeli  

 Bölgede yetişen ağaçlardan hatıra ormanı oluşturulmalı  

 Yerel tarihi mekânları tanıtıcı magnetler hazırlanmalı 

 

Eğitim kurumları bünyesinde yapılacak çalışmalara yönelik görüş ve öneriler: 

 Yerel öğrenci gazetesi çıkarılmalı 

 Tanıtım dersleri eklenmeli  

 Bazı dersler dışarıda yapılmalı 

 Yakın çevre ile i lgil i  performans ödevleri verilmeli  

 Görsel sanatlar dersinde il in tarihi ve turistik değerleri işlenmeli  

 Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında yöre ile i lgil i  skeçler yapılmalı  

 Fotoğraf yarışmaları düzenlenerek ilçe bazında sunulmalı 

 Aile büyükleri eğitime katılarak yöresel değerler çocuklara aşılanmalı  

 Yakın bölgelerdeki okullarla işbirliği yapılarak geziler düzenlenmeli  

 Yöresel şarkılardan oluşan okul korosu ile oyunlardan oluşan okul halk oyunları 

ekipleri kurulmalı 

 Okullarda Atatürk köşesi gibi i l imizi  tanıtan köşeler oluşturulmalı 

 Gezi yapabilmek için prosedür azaltılmalı 

 

A.2.2. Uygulamalı Değerler Eğitimi: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “değerler eğitimi” alt temas ının alt boyutu olan “uygulamalı değerler 

eğitimi”, değerler eğitiminin yalnızca nasihat dil i üzerine kurgulamak yerine, yaparak 

yaşayarak öğrenmeye dayalı bir değerler eğitiminin nasıl  olanaklı kıl ınabileceğini 

içermektedir. Buna il işkin çalıştayda katıl ımcıların, uygulamalı değerler eğitimine 

yönelik belirttikleri görüş ve önerileri ; “sosyal aktivite odaklı ve eğitim etkinlikleri 

odaklı uygulamalı değerler eğitimi” başlıkları altında analiz edilmiştir . 
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Sosyal aktiviteler odaklı uygulamalı değerler eğitimine il işkin görüş ve öneriler: 

 Değerler Eğitimi  i le i lgil i  kitaplar hazırlanmalı 

 Konuyla i lgil i  çalışmalar yapmış kişi ve kurumlar çalışmalarını tanıtmalı 

 Değerler müzesi yapılmalı 

 Farklı yemek kültürlerimiz tanıtılmalı 

 Fotoğraf yarışması yapılmalı 

 Sosyal yardımlaşma kurumları ziyaret edilmeli  

 Kültür şenlikleri düzenlenmeli  

 Huzur evi , çocuk evi ziyaretleri yapılmalı 

 “İyil ik yap” akımı başlatılmalı ve bir iyil ik zinciri  oluşturulmalı  

 Çevredeki engelli  bireylere kitap okuma etkinliği yapılmalı  

 

Eğitim etkinlikleri odaklı uygulamalı değerler eğitimine il işkin görüş ve öneriler: 

 Değerlerimiz üzerine kısa fi lmler izlettiri lmeli  

 Vatanseverlik, inanç gibi konulara  ağırlık veril ip konferanslar düzenlenmeli  

 Değerlerimizi anlatan çizgi fi lm kadrosu oluşturulmalı 

 Değerler eğitimi ayrı bir ders olarak verilmeli  

 Her yıl  bir değerlerle i lgili yıl  i lan edilmeli ve o değerle i lgil i yarışmalar yapılmalı  

 Disiplin cezası alan öğrencilere sosyal  sorumluluk projelerinde görev verilmeli  

 Milli  Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen sosyal sorumluluk 

projelerinde, öğrencilere görev verilerek teşvik edilebilir. 

 Okul kuralları o öğrencilerle birlikte oluşturulmalı  

 “Örnek olay” yöntemi ya da küçük yaşta “sosyal öykü” yöntemi kullanılmalı  

 Okullarda topluma hizmet çalışmaları projeleri yürütülmeli  

 Tarihi ve değerli  şahsiyetler anlatıl ıp tanıtılmalı 

 Sınıf içinde, okul içinde “ayın öğrencisi” seçilmeli  

 Okul ve ailede görevler verilerek sorumluluk duyguları arttırılmalı  

 Okullarda evcil  hayvan besleme sahası/alanı oluşturulmalı 

 Farklı dinlerin, kültürlerin fi lmleri izletil meli  

 Çeşitli  değerlerin anlatıldığı piyes ve tiyatro çalışmaları yapılmalı  

 

A.2.3. Farklılıklara Hoşgörü: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“değerler eğitimi” alt temasının alt boyutu olan “farklıl ıklara hoşgörü”; farklı kültürel 

değerleri , geleneksel kültür değerleri  anlamaya, bunlara i l işkin duyarlıl ık bil inci 

geliştirmeye yönelik nelerin, nasıl  yapılabileceğini içermektedir. Bunun için 

çalıştayda katıl ımcıların, farklıl ıklara karşı hoşgörü bil inç ve duyarlıl ığının 
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geliştiri lmesine yönelik belirttikleri görüş ve önerileri ; “sosyal aktivite ve eğitim 

etkinlikleri odaklı farklılıklara karşı hoşgörü eğitimi” başlıkları altında analiz 

edilmiştir. 

 

Sosyal aktivite odaklı farklıl ıklara karşı hoşgörü eğitimine il işkin görüş ve öneriler: 

 Farklı kültürler hakkında toplumsal bil inç kazandırılmalı  

 Kültürel zenginliğimiz öğrencilere aktarılmalı 

 Kültürel fi lmler tanıtıcı reklam ve faaliyetler düzenlenmeli  

 Farklıl ığın bizim zenginliğimiz olduğunun fark ettiren için çalışmalar yapılmalı 

 Dış ülkelerden yabancılar davet edilip festivaller düzenlenmeli  

 Bölgeler arasında kültür gezileri düzenlenmeli  

 Yöresel yemek günleri, yöresel sinema fi lm günleri, yöresel müzik dinletileri 

gibi günler planlanmalı 

 Kültür şölenleri yapılmalı (Karadeniz günü vb.)  

 Yerel yönetimlerle iş birl iği yapılmalı 

 

Okul-eğitim etkinlikleri odaklı farklılıklara hoşgörü eğitimine il işkin görüş ve öneriler: 

 Öğrenciler kendi yörelerini tanıtan fi lmler çekip diğer öğrencilerle değiş tokuş 

yapmalı 

 Kültür orkestrası ve halk oyunları grupları kurulmalı  

 Halk oyunları yarışmaları desteklenmeli ve yapılmalı  

 Bölgeler arası sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmeli  

 İlde bulunan tarihi ve kültürel değeri olan yerlerin görselleri izlettiri lmeli  

 Müziğin kaynaştırıcı etkisinin kullanılmalı 

 Okullarda folklor, tiyatro, sanat kulüplerinin etkil i  çalışması zorunlu olmalı 

 Farklı kültürlerin bir arada eğitim gördüğü ortamlar sağlanmalı   

 Farklı kültürlere yönelik etkinliklerin yer aldığı bir etkinlik kitabı oluşturulup 

sınıf içinde uygulanmalı 

 İl  ve i lçelerde mutlaka çok amaçlı salonlar olmalı  

 

A.2.4. Özel Eğitim: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  “değerler 

eğitimi” alt temasının alt boyutu olan “özel eğitim”, belirl i  niteliklere sahip bireylere 

karşı görev ve sorumluluklar, duyarlıl ık kültürünü geliştiri lmesi için nelerin, nasıl  

yapılabileceğini içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, özel gereksinimli 

bireylere karşı bil inç ve duyarlıl ığının geliştiri lmesine yönelik belirttikleri görüş 
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önerileri ; “farkındalık geliştirme odaklı sosyal aktiviteler üretme, okul eğitimi odaklı 

aktiviteler üretme” başlıkları altında analiz edilmiştir.  

 

Farkındalık geliştirme odaklı sosyal aktiviteler üretmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Özel eğitime muhtaç öğrencilerin yaptıkları basında daha çok yer almalı  

 Normal birey olarak görülmeleri sağlanmalı 

 Topluma “özel eğitimin” gerçekte” ne olduğu anlatılmalı 

 Özel öğrenciler için hazırlanmış olan özel gün videolarını sıklıkla farkındalık için 

kullanmalı 

 Özel eğitim öğrencilerinin ürünleri - sunumları paylaşılmalı 

 Bütün çalışanları engelli lerden oluşan  “engelli ler cafe “oluşturulmalı  

 Kendilerini güvende hissedebilecekler alanlar oluşturulmalı  

 Dernek - STK ‘larla, işbirliği yapılmalı 

 Anne babalara psikolojik destek verilmeli  

 Şehir planlamaları engelli lere uygun yapılmalı kaldırım, bina vb. 

  Engelli lerin çalışma hayatına katıl ımları artırılmalıdır 

 Destek eğitimi yaygınlaştırılmalı, süresi uzatılmalı 

 

Okul eğitimi odaklı aktiviteler üretmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Özel eğitime muhtaç öğrenciler diğer okullarda bazı günler misafir öğrenci 

olarak ağırlanmalı 

 Her okulun il  içinde özel eğitimden bir kardeş öğrencisi olmalı  

 Özel eğitim öğrencilerinin gösterilerine diğer okullardan öğrenciler alınmalı 

 Her bireyin bir engelli  arkadaş edinmesi sağlanmalı  

 Aileler sahip oldukları haklar konusunda bil inçlendirilmeli  

 Sertifika programı oluşturularak eğitim alanların sayısı arttırılmalı  

 Okullardan gruplar halinde özel eğitim ve uygulama okuluna gezi düzenlenmeli  

 Birlikte geziler ve tatil ler planlanmalı 

 

 

Değerler Eğitimine İlişkin Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, değerler eğitimine i l işkin; 

“Bölgemizi tanıyalım, Uygulamalı Değerler Eğitimi, Farklıl ıklara Hoşgörü ve Özel 

Eğitim ” olarak 4 kategoride ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak projeleri 

hayata geçirecektir.   
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A.3. Okul – Aile – Toplum 

“Eğitimin niteliği” temasının dört alt temasından biri  olan “okul -aile-toplum 

i l işkisi”ne yönelik; öğretmen-öğrenci-veli işbirliği, okul -çevre il işkisi, öğrenci  

başarısının değerlendirilmesi, boş zamanı değerlendirme, okul aile birl ikleri ve okul 

servisleri olarak 6 kategori geliştiri lmiştir. Geliştiri len bu 6 kategori kapsamında ne 

gibi çalışmaların yapılabileceğine il işkin MEŞK projesi çalıştayında, katıl ımcıla ra 

yöneltilen açık uçlu sorulara bağlı olarak ortaya konulan görüş ve önerilerinin analizi  

yapılmıştır. Görüşlerin analizinde, kendi içerisinde anlamlı bir bütün oluşturan 

içerikler belirl i  alt konularda toplanmıştır. 

  

 
 

Şekil-5: Eğitimin niteliğini geliştirmede okul,aile ve toplumun  kapsamı 

  

1.  
Öğrenci, 

Öğretmen, Veli 
İşbirliği 

2. 
Okul-Çevre 

İlişkisi 

3. 
Öğrenci 

Başarısını 
Değerlendirme 

4. 
Boş Zamanı 

Değerlendirme 

5. 
Okul Aile 
Birlikleri 

6. 
Okul Servisleri 



MEŞK Projesi Çalıştayı 31 

A.3.1. Öğrenci, Öğretmen, Veli İşbirliği: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “okul-aile-toplum il işkisi” alt temasının bir boyutu olan “öğretmen-

öğrenci-veli işbirliği”, öğrenci-öğretmen ve veli  işbirliğini artırarak velileri eğitimin 

etkin birer katıl ımcısı yapmak için nelerin, nasıl  yapılabileceğini içermektedir. Bunun 

için çalıştayda katıl ımcıların, öğrenci -öğretmen ve veli  işbirliğinin geliştiri lmesine 

yönelik belirttikleri görüş ve önerileri ; “velilerin eğitimi, velilerle işbirliğine yönelik 

sosyal aktiviteler ve velilerin okulla sosyal ilişki ağının geliştirilmesi ” başlıkları altında 

analiz edilmiştir.  

 

Velilerin eğitimine il işkin görüş ve öneriler: 

 Öğrenci başarısında ve yetiştiri lmesinde velinin, okulun, öğretmenin ve 

öğrencinin sandalyenin dört ayağı olduğu iyice veliye benimsetilmeli  

 Okulun eğitimi ve işleyişi hakkında veliler bilgilendirilmeli  

 Velilere eğitim, öğretim ve amaçları i le i lgil i  konferans verilmeli  

 Zaman zaman veliler derse davet edilmeli  

 Dönem içindeki veli  toplantı sıklığı arttırılmalı 

 Okulun işleyişi  kayıt esnasında velilere ve öğrencilere anlatılmalı 

 Veli ödev ve sorumluluklarını belirten bir ta blo hazırlanmalı  

 Veli görüş ve öneri anketi hazırlanmalı. Okullar da sene başında uygulamalı 

 Eğitimde işbirliğinin önemini anlatan bir seminer düzenlenmeli  

 Her öğrenci velisi  i le belirl i  aralıklarla kısa toplantılar yapılmalı  

 Velilere çocuk gelişim evreleri i le i lgil i  seminer verilmeli  

 Evde eğitimin önemi veliye anlatılmalı 

 

Velilerle işbirliği içinde sosyal aktivitelerin yürütülmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Okul sosyal medya grubu oluşturulmalı 

 Öğrenci port folyoları oluşturulmalı; becerileri , yetenekleri ve zayıf güçlü 

yönleri i le i lgil i  veli lere bilgi verilmeli  

 Şube rehber öğretmenlerinin aile ziyaretleri yapmaları sağlanmalı 

 Lise öğrenci veli leri i le şube öğretmenleri i letişim sistemi kurulmalı  

 Sosyal etkinlik ve derslerin konu ve kazanımları velilerin de görüşü alınarak 

okulda belirlenmelidir. 

 Okul aile birl iği i le geziler düzenlenmeli  

 Kermesler düzenlenmeli  

 Veli öğrenci şarkı yarışması düzenlenmeli  

 Veli öğrenci sportif yarışmalar yapılmalı 
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 Baba-kız, anne-oğul, anne-kız, baba-oğul temalı toplantılar etkinlikler 

düzenleyip kaynaşma sağlanmalı 

 Zamanı uygun olan velilerle kitap okuma etkinlikleri düzenlenmeli  

 Velilerin bir araya geleceği yemek kermes vb. etkinlikler düzenlenmeli  

 

Velilerin okulla sosyal i l işki ağının değiştiri lmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Veli toplantıları öğrenci sorunlarının görüşüldüğü yapıdan çıkarılmalı  

 Okullar hayat olsun projesi nin daha aktif hale getiri lmesi içi n maddi imkânlar 

arttırılmalı 

 Okul, sosyal cazibe merkezi haline getiri lmeli  

 Okul aile birl ikleri yeniden yapılandırılmalıdır. Velilerin desteği sağlanmalı 

 Okul aile birl iğinin işi  para olmaktan çıkıp etkinlik olmalı  

 Dezavantajlı okul veli lerine gerekli  yardımlarda bulunulmalı  

 Her bir veli  neler yapabilir tespit edilip gerekli  zamanlarda onlardan yardım 

istenmeli  

 Veli odası ve veli  birl iği kurulmalı 

 Öğrenci çalışmaları sergilenip veliler davet edilmeli  

 Okul öncesi ve 1.ve 2. sınıflarda her çocuk velisi  i le i lgil i  sınıfta  birl ikte bir 

etkinlik yapmalı 

 Veli ve öğretmenin ortak paylaşım yapabileceği etkinlikler yapıl malı 

 

A.3.2. Okul- Çevre İlişkisi: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  “okul-

aile-toplum il işkisi” alt temasının bir boyutu olan “okul-çevre i l işkisi”, okulların 

bulundukları çevreye katkı ve hizmet sunan, sosyal değişim ve gelişim merkezi 

kurumlar olması için nelerin yapılabileceğini içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, öğrenci -öğretmen ve veli  işbirliğinin geliştiri lmesine yönelik 

belirttikleri görüş ve önerileri ; “okulların da çevreye katkı sağlayan aktivitelerin 

sağlanması, okulların imkân ve olanaklarından çevrenin yararlanması, çevreyle 

işbirliğinin geliştirilmesi” başlıkları altında analiz edilmiştir .  

  

Okulların çevreye katkı sağlayan aktiviteler düzenlemesine i l işkin görüş ve öneriler: 

 Okulda, bulunulan semt ve mahalle sınırlarının oluşturduğu bir geri dönüşüm 

kampanyası başlatılmalı 

 Sosyoloji  alanında uzman konuşmacılar davet edilmeli  

 Her okul, okuma yazma kursu vermeli  

 Mesleki ve kültürel yönden eğitimler verilmeli  
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 Belirl i  meslek gruplarındaki veli ler ders anlatmak için okullara davet edilmeli  

Okul yöneticileri ve öğretmenler i le köy ziyaretleri yapılmalı  

 Çevre halkıyla  ağaç dikme,  sokağı ve okulu temiz tutma çalışmaları yapılmalı 

 Çevredeki etkin kişileri okullara davet ederek aktif i letişim sağlanmalı 

 Okullar tarafından çevreye katkı sağlayacak projeler üretilmeli  

 Çevrenin ihtiyaçlarına yönelik l iseler açılmalı. İğneada’ya Denizcil ik Meslek 

Lisesi ya da Ormancıl ık Okulu vb.  

 

Okulların imkan-olanaklarından çevrenin yararlanmasına i l işkin görüş ve öneriler: 

 Okul kütüphanesi halka açılmalı 

 Okul alanları çocukların oynaması için açılmalı  

 Okullar sosyal imkânlarını çevrenin hizmetine sunmalı  

 Sosyal ve kültürel etkinlikler planlanırken veliler sürecin içine dâhil edilmeli  

 Eğitim çalışanları mesai saatleri dışında toplum içinde yer almalı  

 Okulun ortak kullanım alanlarından çevre daha  fazla faydalanmalı. Okul 

bahçeleri ve binalar hafta sonu da kullanıma açık olmalı  

 Okulun bulunduğu çevrenin temizli ğinden öğrenciler sorumlu olmalı 

 Öğrenci ve mahalleli  i le okul duvarları boyanmalı  

 Öğretmenler ve yöneticiler diğer kurumların yaptığı etkinliklerde mümkün 

olduğunca yer almalı 

 Okulun hazırladığı gösterilere çevre halkı davet edilmeli  

 “Aile ve çocuk” okul korosu oluşturulmalı müzik etkinliği yapılmalı 

 okullar çevreden ekonomik yardım ve destek aramak  zorunda kalmaması için  

ekonomik sorunları çözülmeli  

  Öğretmen evlerinin niteliği arttırılmalı, herkese açık olmalı 

 Okullar mesleki eğitim veren liseler aracıl ığıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek ürünler sunmalı 

 Öğretmene kendisini değerli  hissettirecek çalışma odaları tahsis edilmeli  

 

Çevre ile işbirliğini geliştirmeye il işkin görüş ve öneriler: 

 Yöneticiler halka yakın, i letişimi güçlü kişiler arasından seçilmeli  

 Yönetici ve öğretmenler politik etkilerden uzak olmalı 

 Okulların çevresindeki değişimler için gerçekleştireceği projelere i l  özel 

idareden pay ayrılmalı 

 Çevreye yapılan yardımlarda muhtarlık ve okul birl ikte hareket etmeli   
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 Çevrenin engelli  çocuklarına ve yetişkinlerine halk eğitim kanalıyla eğitimler 

verilerek üretici noktasına getiri lmeli  

 Yaşanılan bölgede bulunan diğer kurumlarla işbirliğine gidilmeli  

 Yetişkinlere iş bulabilecekleri alanlar açılara k istihdamları sağlanmalı  

 Sosyal sorumluluk projeleri i le hem toplum hem de çocuklar için sorumluluk 

bil inci artırılmalı 

 Öğrencilerle okul çevresini daha iyi hale getirmek için çalışmalar yapılmalı  

 Öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlayacak etkinlikler yapılmalı 

 Okul ortamının iyileştiri lmesi  için veli lerin aktif katıl ımı sağlanmalı 

 Mahalleye okuldan anons yapılabilecek sistemlerin konulmalı  

 

A.3.3. Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “okul-aile-toplum il işkisi” alt temasının bir boyutu olan “öğrenci 

başarısının değerlendirilmesi ”; standartlaştırılmış notlandırma sistemiyle velileri 

bilgilendirme haricinde, öğretmenlerin öğrencileri hakkında velileri, velilerin de 

çocukları hakkında öğretmenleri, çok yönlü olarak nasıl bilgilendirilebileceği, birl ikte 

öğrenci potansiyel ve niteliklerinin nasıl  desteklenebileceğini içermektedir. Bunun 

için çalıştayda katıl ımcıların, öğrenci başarısını çok yönlü değerlendirilmeye il işkin 

belirttikleri görüş ve önerileri ; “değerlendirme sonuçlarının paylaşımı, farklı 

değerlendirme araçlarının kullanılması ve velilerle iletişim” başlıkları altında analiz 

edilmiştir.  

 

Değerlendirme sonuçlarının paylaşımına il işkin görüş ve öneriler: 

 Öğrencilere kazanım üzerinden değerlendirilme yapılmalı ve dönüt verilmeli  

 Sınav kağıtları veli lere imzalatılmalı 

 Her ay öğrencinin yaptığı iyi davranışlar ve aldığı notlar velisine bildiri lmeli  

 Yaptığı etkinlikler dosyalanarak velilere onaylatılmalı 

 Veliler ayda bir öğrencilerin davranış notlarını doldurmalı 

 e-okul sistemine işlenen not eş zamanlı olarak ücretsiz olarak veli  telefonuna 

mesajla bildiri lmeli  

 Posta yoluyla her sınav dönemi sonunda bilgilendirme yapılmalı  

 Her sınavdan sonra ders öğretmenleri  mesajla bilgilendirme yapmalı 

 Velilere anketlerle nasıl  bilgilendirilmek istedikleri sorulmalı  

 İş yeri ziyaretleri i le notlar i letilmeli   

 Bilgilendirmenin nasıl  olması gerektiği öğrencilere de sorulmalı  
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Farklı değerlendirme araçlarının uygulanmasına il işkin görüş  ve öneriler: 

 Öğrenciler Bloom Taksonomisindeki basamaklara göre değerlendirilmeli  

 Çocuğun ruhsal durumu da not bi lgisi  gibi telefona iletilmeli  

 Çocuğun arkadaşlık ettiği kişiler ve karakteristik özellikleri de veliye aktarılmalı.  

 Merkezi sistemle sınavlar yapılmalı ve bakanlıkça velilere i letilmeli  

 Ölçme ve değerlendirme uzmanlarca yapılıp okullarda ölçme değerlendirme 

birimleri oluşturulmalı 

 Uygulamalı değerlendirmeler yapılmalı, bu değerlendirmeye veli  de katılmalı 

 Notların değil davranışların daha  önemli olduğu benimsetilmeli  

 E okulda her öğretmenin öğrenci hakkında değerlendirme yapabildiği bir bölüm 

açılmalı. 

 Her çocuğa başarıl ı olabileceği bir alanda görev verilmesi, takdir edilme 

ihtiyacının karşılanmalı 

 Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çocuğun değerlendirmes i yapılmalı 

 Arkadaş ve arkadaş gruplarıyla i lgili pozisyonu gözlemlenerek değerlendirilmeli  

 Öğrencinin olumlu-olumsuz yönleri  ortaya konarak yönlendirme yapılmalı 

 Çocuğun problem çözme becerisi ve kendisine karşı özsaygıs ı ve özgüveni 

aileye aktarılmalı 

 Öğrencilerin davranış gelişimleri i l e i lgil i  değerlendirme yapılmalı 

 Öğrenci i le i lgili görüşülen veli  dinlenerek öğrenci için iki taraf tarafından ortak 

doğru bulunmalı 

 Belirl i  aralıklarla ailelere sosyal faaliyetler hakkında da aileye bilgi verilmeli  

 Değerlendirme sonuç değerlendirmesiyle sınırl ı olmamalı. Süreç 

değerlendirilmeli ve aşamalar veli lerle paylaşılmalı 

 Ailede varsa çocuğun ayrıca  sevdiği büyüğü onunla görüşülmeli  

 Ders başında gelişim grafiği hazırlanmalı 

 Çocuğun sosyal ve sportif becerileri i l e i lgil i  bilgilendirmeler yapılmalı 

 Öğrencilerin güçlü yönlerinin fark ettiri lmesine yönelik çalışmalar yapılmalı  

 Okul dışı davranışları bilgi edinmek için alınarak değerlendirilmeli  

 Eğitim- öğretim yıl ı başında her öğrenci için görüşme tarihi belirlenmeli . Bu 

görüşmelerde bilgiler aktarılmalı 

 Ev ziyaretleri sıklaştırılmalı 

 Veli toplantılarında velilere sunulmak üzere öğrenci değerlendirme formları 

hazırlanmalı 

 SMS ile ödev, faaliyet bilgilendirilmesi yapılmalı 

 Okula i lk geldiği günden itibaren kişisel raporlar tutulmalı 
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 Denetim ve takibin kolaylığı için rehber öğretmen sayısı arttırılmalı  

 Çocuğun sosyal ve kültürel çalışmalara olan ilgisiyle i lgil i  bilgi verilmeli  

 Öğrencinin öz disiplin ve öz bakım becerileri paylaşılmalı  

 Çocuğun öğretmenlerle i letişim kurma şekli  hakkında bilgi verilmeli  

 Çocuklara belli dönemlerde anketler uygulanmalı ve sonuçlar raporlaştırılmalı 

 Öğrencinin bilgi ve notları e okul tarafından veliye otomatik olarak gönderilmeli 

 Çocukların yeteneklerin neler olduğu ile i lgil i  bilgiler karnede yer almalı 

 Çocuğun öğrendiklerini uygulama becerisi hakkında bilgi verilmeli  

 Öğrencinin mesleki tercihleri paylaşılmalı 

 Karne dağıtımına veliler de gelmeli  

 Okul web sitelerinde sadece dersler değil diğer faaliyetlerle i lgili  de bilgi olmalı 

 Başarının, akademik başarıyla sınırl ı kalmaması gerektiği veliye anlatılmalı  

 

Velilerle i letişim süreçlerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Veli görüşmelerinde sandviç tekniği uygulanmalı 

 Veli toplantıları bel irl i  tarihli  ve zorunlu olmalı 

 Öğretmen veli  işbirliği karnede değerlendirilmeli, karnede velinin okula kaç gün 

geldiği belirti lmeli  

 Rehber öğretmenin bireyi tanıma amaçlı yaptığı testlerin sonuçları veli  i le 

paylaşılmalı 

 Veliye öğrenci i le i lgil i  gözlemler çok uygun cümleler seçilerek anlatılmalı 

 Yüz yüze görüşme yapılmalı 

 Veliler öğrenci faaliyetlerine davet edilmeli  

 Öğrenci notu yanında veliye de not verilmeli  

 Veli mesajlaşma grupları ve veli  sosyal medya grupları oluşturulmalı 

 

A.3.4. Boş Zamanları Değerlendirme: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “okul-aile-toplum il işkisi” alt temasının bir boyutu olan “boş zamanların 

değerlendirilmesi”; öğrencilerin okul haricinde günlük yaşamda yalnız ve aileleri i le 

geçirecekleri boş zamanın kalitesinin nasıl  arttırılabileceğini içermektedir. Bunun için 

çalıştayda katıl ımcıların, öğrenci lerin zamanı etkil i  ve verimli kullanabilmelerine  

i l işkin belirttikleri görüş ve önerileri ;  “velilere eğitim verilmesi, Öğrenci - veli 

birlikteliğine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi, öğrenci ilgi-yetenekleri odaklı 

etkinliklerin yapılması ve öğrenci ilgi-yetenekleri odaklı etkinlikler” başlıkları altında 

analiz edilmiştir.  

 



MEŞK Projesi Çalıştayı 37 

Velilere eğitim verilmesine il işkin görüş ve öneriler:  

 Birlikte yapılabilecek sosyal faaliyetler konusunda aileler bilgilendirilmeli  

 Ailelere yönelik rehberlik çalışmaları yapılmalı 

 Ailelerin TV, tablet ve telefon kullanma alışkanlıkları i le i lgil i eğitimler verilebilir  

 Veliler, çocuğunun yetenekleri konusunda bilgilendirilmek üzere okula eğitime 

gelmeli ve çocuklar için risk teşkil  eden faktörler ailelere anlatılmalı  

 Okul sitelerinde çocukların gelişi mi için materyaller yayınlanmalı 

 Uygulamalı eğitimler verilmeli  

 Her yaş grubu için ayrı bilgilendirme toplantıları yapılmalı 

 Ailelere konuyla i lgil i  kaynaklar tavsiye edilmeli  

 Üniversiteden uzman öğretim görevlileri veli lere seminerler düzenlemeli  
 Ev ortamında iletişim ile i lgil i  bilgilendirmeler yapılmalı  
 Erken eğitim kapsamında vel ilere oyun önerileri  sunan uygulama geliştiri lmeli  

 Okullarda öğretmen odaları gibi veli  odaları yapılmalı 
 

Öğrenci - veli birl ikteliğine i l işkin etkinliklerin düzenlenmesi görüş ve önerileri :  

 Ulusal, yerel ya da sosyal medya kanallarında bu konu ile i lgil i  yayınlar 

yapılmalı, ayrıca kamu spotları hazırlanmalı 

 Ev ziyaretleri yapılmalı 

 Okul ortamında ders dışında ‘’Ailemle Yapıyorum’’ etkinlikleri düzenlenmeli  

 Okul-öğrenci veli  tiyatro, sinema günleri düzenlenmeli  

 Ailelerin yarıştığı olimpiyatlar düzenlenmeli  

 Birlikte geziler, piknikler düzenlenmeli  

 Veli öğrenci kitap okuma günleri yapılmalı 

 Ailece spor yapma ile i lgil i  çalışmalar yapılmalı  

 Aile içi demokrasi , anne baba ve çocukların evde iş bölümü yapmaları 
sağlanmalı 
 

Öğrenci i lgi-yetenekleri odaklı etkinliklerin yapılmasına il işkin görüş ve öneriler: 

 Yetenek sınavları her kademede yapılmalı ve öğrencilere buna göre 

yönlendirme yapılmalı 

 Yetenek değerlendirmesi her kademe de yapılmalı, gerekirse okul türleri 

arasında nakil  olabilmeli  

 Çocuğun yeteneklerine göre boş zaman değerlendirmesi yapılmalı 

 Çocuğun yeteneklerini gösteren analizl er aile i le paylaşılmalı 

 Yeteneklerin geliştiri leceği hobi atölyeleri kurulmalı  

 Ev ödevleri çocuğa beceri ve yetenek geliştirme amacını taşımalı  
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 Ailelerin boş zaman tablosu öğretmenler tarafından ortaya çıkarılmalı. 

 Çocukların eğitiminde verimli olacak oyun niteliğinde eğitimler planlanmalı 

 Çocukların evde ve okulda daha fazla söz söyleme hakkı olmalı  

 

A.3.5. Okul - Aile Birlikleri: Eğitim niteliğinin geliştirilmesi teması kapsamında  “okul-

aile-toplum il işkisi” alt temasının bir boyutu olan “okul aile birl ikleri ”; okul aile 

birl iklerinin, eğitime daha etkil i  bir şekilde dahil edilmesi, eğitimin niteliği ve 

kalitesine, öğrenci gelişimi ve başarısına katkının nasıl  arttırılabi leceğini 

içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, okul-aile birl iklerinin eğitim-

öğretim ve öğrenciye katkısının geliştiri lmesine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“okul-aile birliklerinin yapısı ve işleyişi ve okul aile birliklerinin okulda sosyal 

aktiviteler düzenlemesi” başlıkları altında analiz edilmiştir .  

 

Okul-aile birl iklerinin yapısı ve işleyişine il işkin görüş ve öneriler: 

 Okul aile birl iği üyeleri hizmet içi eğitime katılmalı 

 Okul aile birl iğinin işlemesi için ücret verilmeli  

 Başarıl ı okul aile birl ikleri tanıtıl ıp ödüllendirilmeli  

 Milli  eğitimde yapılan yönetici toplantılarına birlik başkanı katılmalı  

 Yönetim kurulunda öğretmenlerden de temsilci olmalı 

 Birlikler okulun reklam ve tanıtımında aktif rol almalı 

 Yapılan öğretmenler kurullarına yönetim kurulunun katıl ımı sağlanmalı 

 Okul aile birl ikleri bütçesine devlet katkısı olmalı 

 

Okul-aile birl iklerinin sosyal aktiviteler düzenlemesine il işkin görüş  ve önerileri: 

 Okul aile birl iği  sosyal etkinliklerde yardımcı olmalı. Öğrenci mezuniyeti  gibi 

işlerde yardımcı olmalı 

 Okul aile birl iği, meslek tanıtımı yapmalı 

 Eğitsel faaliyetlerde danışman okul aile birl ikleri tarafından veliler arasından 

seçilmelidir 

 Okul i le çevre i l işkilerin de okul aile birl iğinin aktif rol alması sağlanmalı 

 

A.3.6. Okul Servisleri: Eğitim niteliğinin geliştirilmesi teması kapsamında  “okul-aile-

toplum il işkisi” alt temasının bir boyutu olan “okul servisleri”, okul servislerinin daha 

güvenli olması ve denetim mekanizmalarının daha etkil i  işleyebilmesi için 

alınabilecek tedbirler, öğrenci ve eğitim-öğretime katkısının nasıl  arttırılabileceğini 

içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, okul servislerini n eğitim-öğretim 
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ve öğrenciye katkısının geliştiri lmesine il işkin belirttikleri görüş önerileri ; “Servis 

sürücülerinin eğitimi ve nitelikleri, servis araçları ve servis hizmetlerinin nitelikleri ve 

kontrolü” başlıkları altında analiz edilmiştir .  

 

Servis sürücülerinin eğitimi ve niteliklerine il işkin görüş öneriler: 

 Servis şoförlerine psikologlar tarafından eğitim verilmeli  

 Servis şoförü olmada  pedagog ya da psikolog onayından geçme şartı getiri lmeli  

 Servis şoförleri  psikolojik testlerden geçirilmeli  

 Servis şoförlerinin bayanlardan oluşması teşvik edilmelidir  

 Servis şoförleri en az l ise mezunu olmalıdır  

 Servis şoförlerinim bilinçlendirilmesi amacıyla sık sık seminerler düzenlenmeli  

 Servis sorumlularının aile i l e sürekli  i letişim halinde olmal ı 

 Servisler haftalık olarak denetlenmeli  Servisteki çocuklara kötü örnek teşkil  

edenler cezalandırılmalı 

 Servislerde birer güvenlik görevlisi  bulunmalı 

 Servislerde ilkyardım bilen per  sonel bulundurulmalı 

 Servis kullanan öğrencilerle görüşmeler yapılarak a ksaklıklar tespit edilmeli  

 

Servis hizmetleri - araçlarının nitelikleri ve kontrolüne il işkin görüş ve öneriler: 

 Servisler yaş gruplarına göre ayrılmalı 

 Servislerde yaşanan olumsuz örnekler paylaşılmalı  

 Servisin konumu ve içi telefon uygulamaları i le veli  tarafından takip edilebilmeli 

 Kolluk kuvvetlerince daha sık denetlenmesi sağlanmalı  

 Şoförler Ve Otomobilciler Odası i le işbirliği halinde olunmalı 

 Cezaların caydırıcı olması sağlanmalı 

 Emniyet Amirliği tarafından her servisin GPRS  üzerinden takibi sağlanmalı  

 Servislerde eğitmenler eşlik etmeli  

 Araçlar her dönem fiziki kontrollerden geçirilmeli  

 Güzergâhı polis belirlemeli  

 Veli servis araçları i le direkt anlaşmamalı, okul idaresi kontrolünde anlaşmalar 

yapılmalı 

 Okul servislerinin ayda bir kez iç hijyenlerinin sağlanması için gerekli  işlemlerin 

yapılması sağlanmalı 

 Okul servislerinin denetimi polis, jandarma, milli  eğitim ve okul aile birl ikleri 

eliyle her hafta yapılmalı 
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 Servislerin yaz ve kış şartlarına uygun bakımlarının uygun bir şekilde yapılması 

sağlanmalı 

 Bildiri len plakaların dışında yedek plakaların da verilmesi sağlanmalı  

 Servislere en az 15 günlük kayıt yapabil ecek kamera sistemleri kurulmalı 

 

 

 

Okul - Aile - Toplum İlişkilerine Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, eğimin niteliğine il işkin;  

“öğretmen-öğrenci-veli işbirliği, okul -çevre il işkisi, öğrenci başarısının 

değerlendirilmesi, boş zaman değerlendirme, okul aile birl ikleri ve okul servisleri” 

olarak 6 kategoride ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak projeleri hayata 

geçirecektir.   
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A.4. Sosyal - Kültürel - Sportif Faaliyetler 

“Eğitimin niteliği” temasının dört alt temasından biri  olan “Sosyal- Kültürel- Sportif 

Faaliyetlere” yönelik; öğrenci yeteneklerinin tespiti, sosyal beceriler, yaratıcıl ık-

yenilikçilik ve girişimcilik eğitimleri olarak 3 kategori geliştiri lmiştir. Çalıştayda bu 3 

kategori kapsamında katıl ımcıların görüşlerini belirlemek için yöneltilen sorularla 

ortaya konulan görüşlerin analizi  yapılarak bu görüşlerden kendi içerisinde anlamlı 

bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde toplanmıştır. 

 

 
Şekil-6 Eğitimin niteliğini geliştirmede sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin kapsamı 

 

A.4.1. Yeteneklerin Tespiti: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“sosyal-kültürel-sportif faaliyetler” alt temasının bir boyutu olan “öğrenci 

yeteneklerinin tespiti”; öğrencilerin öğretim programlarında belirti len kazanımların 

ötesinde farklı nitelikler kazanmalarına (disiplin, ahlak vb.) ve farklı beceriler 

geliştirmelerine (i letişim, sorumluluk alma, uyum içinde çalışma vb.) ortam 

hazırlayacak sosyal -kültürel faaliyetlerin nasıl  geliştiri lebileceğini içermektedir. 

Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, sosyal -kültürel ve sportif faaliyetler aracıl ığıyla 

öğrencilerin farklı niteliklerinin geliştirilmesine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“farklı yeteneklere ilişkin farkındalık geliştirme, farklı yeteneklere sahip bireylerin 

yeteneklerinin tespiti ve farklı yeteneklere sahip bireylerin yetenek eğitimleri” 

başlıkları altında analiz edilmiştir .  

 

1.  
Yeteneklerin Tespiti 

2. 
Sosyal Beceriler 

3. 
Yaratıcılık, Yenilikçilik 
ve Girişimcilik Eğitimi 
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Farklı yeteneklere i l işkin farkındalık geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Öğrencilere sağlıklı beslenmeye, sporu bir yaşam haline dönüştürmeye ve okul 

dışı etkinl iklere yönelik bilgilendirme yapılmalı 

 Kariyer günleri düzenlenmeli  

 Sporun ve sporcunun geleceği konulu eğitimler verilmeli  

 Sanatsal ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren öğrenci veli leriyle görüşülmeli  

 Okul tanıtım için broşür CD vb. yapılmalı 

 Aileler derslerle spor ve sanatsal faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi 

gereklil iğine ikna edilmeli  

 Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin etkil i  bir şekilde tanıtımı yapılmalı 

 Okula sporla ilgil i  başarıl ı kişiler getiri l ip bilgilendirme yapılmalı  

 Örnek teşkil  eden bireylerle ortak çalışma yapılmalı 

 Ulusal ve bölgesel yarışmalar düzenlenmeli 

 Spor kulüpleri i le spor l iseleri arasında iş birl iği sağlanmalı  

 Spor müsabakaları düzenlenip diğer okullar la takımlar kurulmalı 

 Lise tanıtım gezilerine veliler de davet edilmeli  

 

Yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik görüş ve öneriler: 

 Öğrenci yeteneklerinin tespitini sağlayacak ölçekler belirlenmeli  

 Okul öncesi eğitimde öğrencilerin sanat ve spor yetenek-eğilimleri keşfedilmeli  

 Profesyonellerin yardımı alınmalı 

 Sanatçı ve sporcuların jüri oldukları yarışmalar düzenlenmeli  

 Başarıl ı öğrencilere özel devlet bursu ve ek puan verilmeli  

 Resim öğretmenleri alanları i le i lgil i  etkinl iklerde öğrenci seçimi yapılmalı 

 Yönlendirme çocuğun ne istediği sorularak yapılmalı 

 Spor ve sanata yetenekli olan çocuklar belirlenerek maddi destek sağlanmalı  

 Güzel sanatlar ve spor okulları ziyaret edilmeli  

 Tüm okullarda uzman kişiler tarafından tarama çalışması yapılmalı 

 Sanata ve spora il işkin politikalar gözden geçirilmeli  

 Yetenek okul larının türleri arttırılmalı 

 

Yetenekli öğrencilerin eğitimine il işkin görüş ve öneriler: 

 Sanat ve spor derslerinin saatleri artırılmalı 

 Üniversitelerin güzel sanatlar ve BESYO bölümleri i le işbirliği yapılmalı 

 Her okulda en az 2 beden eğitimi öğretmeni olmalı. Öğretmenlerden biri  

derslere girerken diğeri yetenekli öğrencilerle i lgilenmeli  /faaliyetlere katılmalı 
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 Okullarda öğleden sonra ders deği l, sportif faaliyetler yapılmalı 

 Yetenek tespiti  eğitimin her kademesinde yapılmalı 

 Okullarda ya da merkezi bir yerde atölyel er olmalı, yeteneği olan çocuklar bu 

atölyelere gönderilmeli  

 Öğrencilerin farklı alanlarda çalışması sağlanarak yetenekli olduğu branşlar 

tespit edilmeli  

 Sanatsal ve sportif faaliyetlere katıl ımın bir not değeri olmalı  

  Yetenekli çocuklar yurt içi  ve yurt dışı kamplarına alınmalı  

  Öğrencilere yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sunulmalı  

  Yetenekli öğrencilerle özel i lgilenilmeli  

 Her okulda resim sınıfı, müzik sınıfı, bu branşların öğretmenleri ve gerekli  

ekipman, spor aletleri ve spor salonu olmalı 

 Okul sanayii işbirliğinde iş yeri  sahipleri daha fazla rol almalıdır  

 Yeteneğe dayanan derslerin ders saati sayıları arttırılmalı 

 Yeteneklerin geliştiri leceği atölyeler kurulmalı 

 Bazı spor dallarında ücretsiz eğitim veri lmeli  

 Sanat ve spor alanındaki istihdam artırılmalı 

 İlçe bazında sanat alanında yarışmalar düzenlenmeli. 

 Gençlik ve Spor Müdürlüğü daha aktif ve yoğun olarak kullanılmalı, ücretsiz 

servisi olmalı. 

 Okullarda kapalı spor salonları artırılmalı 

 Öğrenciler yeteneklerine göre eğitim veren kurumlara yönlendirilmeli  

 İl  Spor Müdürlüğü ile ortak çalışmalar düzenlenmeli  

 Her okulda branşlarında kadrolu öğretmen olmalı  

 Okulların ortak kullanabileceği salonlar arttırılmalı  

 Belirl i  branşlarda kendini geliştirmiş öğretmenlere imkân verilmeli  

 Sınıf öğretmenlerine beceri odaklı hizmet içi eğitimler verilmeli  

 Sanat sergi lerinde öğrencilerin eserleri  sergilenmeli  

 Roman müzisyenlere sertifika aldırılarak kurslarda usta öğretici şeklinde 

görevlendirilmeli  

 

A.4.2.  Sosyal Beceriler: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  “sosyal-

kültürel-sportif faaliyetler” alt temasının bir boyutu olan “sosyal beceriler in 

geliştiri lmesi”, öğrencilerin öğretim programlarında belirti len kazanımların ötesinde 

farklı nitelikler kazanmalarına (disiplin, ahlak vb.) ve farklı beceriler geliştirmelerine 

(i letişim, sorumluluk alma, uyum içinde çalışma vb.) ortam hazırlayacak sosyal -
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kültürel faaliyetlerin nasıl  geliştiri lebileceğini içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler aracıl ığıyla öğrencilerin farklı 

niteliklerinin geliştiri lmesine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “öğrencilerin 

sorumluluk alabileceği sosyal aktivitelerin geliştirilmesi ve sosyal becerilerinin 

geliştirilmesi eğitimleri” başlıkları altında analiz edilmiştir .  

 

Öğrencilerin sorumluluk alacağı sosyal aktivitelerin gel iştiri lmesi görüş ve öneriler: 

 Görevlendirme yaparak öğrencilere sorumluluk kazandırılmalı  

 Cumartesi günleri sosyal becerilerin artırılmasına yönelik etkinlik konulmalı 

 Okulların spor takımları antrenörlüğünü öğrenciler yapmalı  

 Akran dayanışması yapılmalı 

 Liderlik eğitimi veril ip uygulama alanları oluşturulmalı  

 Örnek kişilerle görüşmeler yaptırılmalı 

 İnternet ve bil işim etkinlikleri yaptırılmalı 

 Sınıflarda proje yapmaları teşvik edilerek uyum içinde çalışmaya 

yönlendirilmeli  

 Gazete dergi çalıştay grup oyun kültürü gibi görevler verilmeli  

 Grup çalışmaları artırılmalı 

 Sosyal kulüpler aktif olmalı. Göstermelik olmamalı 

 Eğitim kampları düzenlenmeli  

 Sosyal sorumluluk projeleri yapılmalıdır 

 Öğrencilere sorumluluk yükleyecek etkinlik ve uygulamalar yapılmalıdır  

 Öğrenciler arası takım çalışması gerektiren yarışmalar düzenlenmeli. 

 Öğrencilerin ders yükünün azaltılarak enerjisini görev alabileceği projelerde 

kullanmasına olanak sağlanmalı 

 İnsani yardım kuruluşları adına çalışmalar yapılmalı 

 Okul internet sitelerinde etik kura l larla i lgil i  yayınlar yapılmalı 

 Çocuklara sıraya girmeyi, kimsenin hakkını çiğnemeden hayatın içinde olmayı 

öğretmek için çocuklar maçlara, sinema ve tiyatro kuyruklarına götürülmeli  

 Sosyal etkinliklerin hazırlanması ve uygulanmasında öğrencilere aktif roller 

verilmeli  

 Sorumluluk duygusunun çok küçük yaşta ev ortamında verilebilen bir duygu 

olduğu okul öncesi eğitimden başlayarak velilere anlatılmalı  

 Öğrencilere belli  sorumluluklar verilerek takipleri yapılmalı  

 Disiplin ve ahlak değerleri rehberlik derslerinde görsel anlatımlarla sunulmalı  

 Okul sosyal etkinlik kurulları daha aktif hale getiri lmeli  
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 Sosyal medyada ortak gruplar kurularak sürekli  i letişim halinde olunmalı  

 Metin oluşturma grupları oluşturulup, kendi kitaplarını hazırlamaları sağlanmalı 

 Olumlu iletişim, beden dili , akran etkileşi mine yönelik öğrenci gruplarına  

rehberlik yapılmalı 

 Takım oyunlarına yönlendirilmeli  

 Hayvan besleme sorumluluğu verilmeli  

 Spor müsabakalarında yenilgi alındığında da  ahlaki davranışlar göstermenin 

gereklil iğinden bahsedilmeli  

 Okuldaki tüm etkinliklere katıl ım sağlanmalı (bayramlar, özel  günler vs.) 

 Spor, müzik, şenlik,  piknik vb. düzenlenmeli  

 Öğretmenlerle ortaklaşa kültürel faaliyetler yapılmalı 

 Münazara panel yapılmalı 

 Mezunlar bir araya gelip deneyimlerini paylaşmalı 

 Huzur evlerinde çalışmaya yardımcı olma gibi sosyal etkinlikler pla nlanmalı 

 Öğrencilere aktif rol verilen mahalle etkinlikleri düzenlenmeli  

 Öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği konferans ve etkinlikler yapılmalı  

 Okul gezilerinde küçük gruplara kontrol ve sorumluluk verilmeli  

 Öğrencilere sinema, kısa fi lm vb. çekme i mkânı verilmeli  

 Geleneksel çocuk oyunları olimpiyatları düzenlenmeli  

 Yaşlılarla buluşma düzenlenmeli  

 Tiyatro çalışmaları yapılmalı 

 Daha küçük sınıfların eğitiminde rol alınmalı 

 Elişleri i le i lgil i  kurslar düzenlenmeli  

 Geceleri gökyüzü gözleme etkinliği yapılmalı 

 Öğretmen-öğrenci koroları hazırlanmalı 

 Bisiklet takımları oluşturulmalı 

 Örnek olay yöntemi sunularak, problem durumla karşı karşıya bırakılmalı 

 Halk oyunları gibi etkinlikler düzenlenmeli  

 Gönüllülük faaliyetlerine katıl ımlar desteklenmeli  

 Teknoloji  tasarım grupları oluşturulup yarışmalar düzenlenmeli  

 Sportif faaliyetler düzenlenmeli  

 Canlandırma yoluyla öğrenciler bilgilendirilmeli  

 Koro çalışmaları yapılmalı 

 Her öğrencinin bir spor dalında yer alması ve yarışmalara katılması sağlanmalı  
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Öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştiri lmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Öğrencilerin i letişim becerileri geliştiri lmeli ve ödüllendirilmeli  

 Sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilmeli bil inçlendirilmeli  

 Okulun meslek için olmadığı anlatılmalı 

 İyi bir insan olmanın önemi sık sık vurgulanmalı 

 Ahlak değerleri konusunda kamu spotu oluşturulmalı  

 Teorik derslere bağımlıl ık azaltılmalı hikaye tarzı kıssalarla öğrenciler 

bil inçlendirilmeli  

 Farklı okul türlerine ziyaretler yapılmalı farklı uygulamalar yerinde görülmelidir  

 Ders müfredatları sosyal içerik artırılarak yeniden düzenlenmelidir 

 Sınav kaygısı azaltılmalı başarı ve örnek uygulamalar kayda değer bir şekilde 

ödüllendiri lmeli  

 Örnek davranış şekil leri öğrencilerle toplu şekilde paylaşılmalı 

 Üniversiteye girişte öğrencilerin topluma faydaya yönelik çalışmaları göz 

önünde bulundurulmalı 

 Kültürel faaliyetler düzenlenmeli  

 Dezavantajlı bireylerle proje yapılmalı ve işbirliği yürütülmeli  

 Öğrencilerin sosyal-kültürel projeler yazmaları sağlanmalı 
 Okullarda el  becerilerine dönük atölyeler  açılmalı 
 Müfredat yenilenmeli  
 Ekoloji  temelli  çevre eğitimleri sayısı arttırılmalı 

 Okullar sportif faaliyetler bakımından cazibe merkezi haline dönüştürülmeli  
 Sosyal-kültürel faaliyetlere katılan öğrencinin bu durumu başarısına katılmal ı 
 Belirl i  gün ve haftalarda takım çalışmalarına öncelik verilmeli  

 

A.4.3. Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Girişimcilik Eğitimi: Eğitim niteliğinin geliştiri lmesi 

teması kapsamında  “sosyal-kültürel-sportif faaliyetler” alt temasının bir boyutu olan 

“yaratıcıl ık, yenilikçil ik ve girişimcilik eğitimi ”, öğrencilerin sahip olduğu farklı i lgi ve 

yeteneklerinin barındırdığı potansiyel yenilik ve yaratıcıl ık nitelikleri ve girişimcilik 

potansiyellerinin nasıl ortaya çıkarılabileceği veya geliştiri lebileceğini içermektedir. 

Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, öğrencilerin farklı yenilik, yaratıcıl ık ve 

girişimcilik niteliklerinin geliştiri lmesine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“Yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik ortamları geliştirme, yaratıcılık, yenilik ve 

girişimcilik eğitimleri, yaratıcılık, yenilik ve girişimciliğe yönelik sosyal aktiviteler 

geliştirme” başlıkları altında analiz edilmiştir . 
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Yaratıcıl ık, yenilik ve girişimcilik ortamları geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Yeteneği olan bireylere staj imkânı verilmeli  

 Girişimcilik köyü kurulmalı, uygulamalı bir şekilde girişimcilik eğitimi sağlanmalı 

 Düşünce kulüpleri oluşturulmalı 

 Şehrin belli  yerlerine sanat icra edilecek resim duvarları yapılmalı  

 Ödüllü beceri yarışmaları düzenlenmeli  

 Okullarda her yıl  proje sergileri hazırlanmalı 

 Mesleki eğitim atölyelerinde, öğrencileri  i leriye taşıyacak donanımlar kurulmalı 

 Yeni mucitlere daha büyük imkânlar verilmeli , yaratıcı, yenilikçi girişimlere 

teşvik edilmeli , maddi destek sağlanmalı 

 Yaratıcıl ık ve girişimcilik için uygulamalı dersler olmalı  

 Eğitim kurumları yeniliklere açık olmalı, teknolojiye ayak uydurmalı 

 Haftada bir saat okuma saati gibi hayal kurma saati olarak ayrılmalı 

 

Yaratıcıl ık, yenilik ve girişimcilik eğitimlerine il işkin görüş öneriler: 

 Kod yazıl ımı i le i lgil i  eğitim verilmeli  

 Bilim adamlarına araştırma için maddi destekte bulunulmalı  

 Çocukları gelecek ile i lgil i  motive edici görsel ler, materyaller vb. kullanılmalı 

 Proje geliştirene ödül verilmeli  

 Öğrencilere aileleri veya toplumdaki insanların katılacağı yarışmalar düzenlenip 

farklı fikirleri hayata geçirerek projeler uygulanmalı  

 Öğrencilere gerekli  özgüven ve mutluluk kazandırılmalı 

 Fen derslerinin müfredatı azaltıp daha çok deney yapılmalı  

 Halk eğitim merkezleri bu konuda aktif rol almalı 

 MEB, STK ve üniversiteler iş birl iğinde eğitim projeleri yapılmalı  

 Performans ödevleri araştırmaya yönelik olmalı 

 Çocukların bir ”hayal defteri” olmalı. 

 Girişimci yapısıyla dünyaya yön veren insanların yaşamları kitaplarda yer almalı  

 Toplantılar düzenlenerek eğitim ihtiyaçları belirlenmeli  

 Halk Eğitim Merkezlerinde kurslar açılmalı 

 Sorgulayan beyinler desteklenmeli  

 Öğretmenler öğrencilere girişimcilik ruhu aşılamalı 

 Laboratuvarlarda ders işleme alışkanlığı yerleşmeli  

 Aktif katıl ım sağlayan velilerden ayın velisi  seçilmeli  

 Okullarda eleştirel düşünce öğretilmeli  

 Proje yapan ve üretenler desteklenmeli  
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 Öğrencilerin okul içerisindeki sorumluluklar ını arttıracak faaliyetler yapılmalı 

 

Yenilik ve girişimciliğe yönelik sosyal aktiviteler geliştirme görüş ve önerileri : 

 Okullara işlerinde başarıl ı olmuş iş adamları çağrılmalı 

 Örnek, öncü uygulamalar paylaşılarak yaygınlaşması sağlanmalı  

 Yaratıcı ve yenilikçi fikirleri ortaya çıkaracak yarışmalar düzenlenmeli  

 Müfredatlar günümüz teknolojisine uygun olarak sürekli  güncellenmeli  

 “Bu Benim Eserim”, “TÜBİTAK”, “Yenilikçil ik” vb. projelerine katıl ım arttırılmalı 

 Akademik başarıya odaklanan velilere farklı yeteneklerin daha önemli olduğu 

anlatılmalı 

 Öğrencilere rol modeller verilmeli  

 İyi örnekler sergilenmeli  

 Değerleri yok edici programlar kaldırılmalı 

 Öğretmenler yenilikleri kullanmada örnek ve önder olmalı 

 Öğrencilerin kendini ve becerilerini geliştirebil eceği atölyeler olmalı 

 Yetenekli öğrencilere burs imkânı sağlanmalı 

 Ailelere çocuğun fikirlerine değer verilmesi gerektiği fark ettiri lmeli  

 Hata yapan çocuklar ağır eleştiri lmemeli, aksine desteklenmeli  

 Yerel yönetimlerle işbirliği yapılmalı 

 Proje tabanlı eğitim benimsenmeli  

 Sözlü ve yazıl ı kompozisyonlarla öğrencilerin hayal gücü ölçülmeli  

 Eğitimde yeniden kurmacılık i lkesi benimsenerek yenilenmeli  

 Okul kooperatifleri  kurularak öğrencilere girişimci olma fırsatı sunulmalı 

 Yapıcı eleştiri lerle öğrenciler güdülenerek yeni girişimlere açık hale getiri lmeli  

 Öğretmenlerin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini destekleyen yöntem ve 

teknikler kullanılması yönünde teşvik edilmeli  

 Teknolojiyi  takip eden gençlerin teknoloji  tasarlayıcısı olması sağlanmalı  

 Mucitler tanıtılmalı ve bu konuda öğrenciler motive edilmeli  

 Öğrencileri dil  eğitimine ve dünyayı takibe teşvik etmek gerekir  

 Yeni icatlara patent ve markalaşma fırsatı tanınmalı. Bürokrasi azaltılmalı 

 Okullardaki internet bağlantıları daha özgür olmalı  

 Sınav baskısı azaltılmalı veya hiç olmamalı 

 Teknoloji  tasarım derslerine ağırlık verilmeli, gerekli  ortamlar oluşturulmalı 

 Okulun ortamı, materyalleri, çocukları geliştirebilecek şekilde düzenlenmeli  

 Yeni fikirlere öncelik tanınmalı 

 Öğrenciler ve okul  girişimcilik rolünü üstlenmeli . Topluma model olmalı 
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 Öğrenciyi aktif katıl ımcı yapmalı 

 Yaratıcı düşünme becerisi kazandırılması için müfredat çalışması yapılmalı  

 Teşvik fonları arttırılmalı 

  Öğrencilere eğitim dışında uygulama alanları sağlanmal ı 

  Proje tabanlı dersler konulmalı 

  Öğrencilerin ders dışında yaratıcıl ıklarını geliştirebileceği atölyeler açılmalı  

  Özgürce söz söyleyebilecekleri ortamlar yaratılmalı 

  Bu kişiler sık sık ödüllendirilmeli  

  Sınıf ortamında bir konuda  tartışma ve fikir beyan etme imkânı verilmeli  

 Seçmeli derslerde bu tip konulara ve öğrencilerin kendini fark ettirebilecekleri 

etkinliklere yer verilmeli  

 Okul içinde öğrenci ve öğreticilerin katılabileceği çalıştaylar yapılmalı  

 Çocuklar kısıtlanmadan özgürce istediğini yapacak şekilde yönlendirilmeli  

 Öğretmen ve aile çocuğun hayal gücünü engellememeli  

 Özgüven yıkılmamalı, tam tersi teşvik edilmeli  

 Okullarda sanat odaları oluşturulmalı 

 Okullarda bulunan müzik ve sanat öğretmeni sayısı arttırılmalı  

 Basit projeler bile olsa çocuklara maddi ve manevi destek verilmeli  

 Girişimcilik üzerine eğitim verilmeli  

 Tatil lerde çeşitl i  kurumlarda çıraklık eğitimi olmalı  

 Eğitim kurumlarında mucitlere imkan sunulmalı 

 Okul belediye vb... farklı çalışmaları destekleyip ödüllendirmeli  

 

 

 

Sosyal- Kültürel - Sportif Faaliyetlere Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, eğimin niteliğine il işkin; “öğrenci 

yeteneklerinin tespiti, sosyal beceriler, yaratıcıl ık-yenilikçil ik ve girişimcilik için 

eğitim” olarak 3 kategoride ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak projeleri 

hayata geçirecektir.   
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MEŞKi Projesi Çalıştayından Kareler 
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B. ÖĞRETMEN NİTELİĞİ 

 

MEŞK projesinin dört temasından biri  olan “Öğretmenin Niteliği” teması 

kapsamında; “hizmet içi eğitim, mesleki gelişim, motivasyon ve eğitimde iyi 

örneklerin paylaşımı” şeklinde dört alt tema belirlenmiştir. Bu dört alt tema 

kapsamında neler yapılabileceğine il işkin düzenlenen MEŞK projesi çalıştayında; 

akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mill i  

eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler, veli ler ve öğrencilerin, 

öğretmenin niteliğinin geliştirilmesine yönelik geliştirdikleri ve üzerinde uzlaştıkları 

öneriler, her bir alt tema kapsamında analiz edilerek sunulmuştur. 

 

 

 

 
 

Şekil-7: MEŞK Projesi öğretmenin niteliği teması kapsamı  

Hizmet İçi 
Eğitim 

Mesleki 
Gelişim 

Motivasyon 

Eğitimde İyi 
Örneklerin 
Paylaşımı 
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B.1. Hizmet İçi Eğitim 

“Öğretmen niteliği” teması kapsamında bir alt tema olarak “hizmet içi eğitim”; 

hizmet içi eğitim kalitesi, açık ve uzaktan eğitim imkânları olarak 2 kategori 

geliştiri lmiştir. MEŞK projesi çalıştayında bu iki  kategori kapsamında katıl ımcıların 

görüşlerini belirlemek için yöneltilen sorularla ortaya konulan görüşlerin analizi  

yapılarak bu görüşlerden kendi içerisinde anlamlı bir içerik oluşturanlar belirl i  alt 

kategorilerde toplanmıştır.  

 
Şekil-8: Öğretmen Niteliğini geliştirmede hizmet içi eğitim alt teması kapsamı  

 

B.1.1. Hizmet İçi Eğitimin Kalitesi: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “Hizmet İçi  Eğitim” alt temasının bir boyutu olan “Hizmet İçi  Eğitimin 

kalitesi”; öğretmenlerin mesleki yeterli l ik ve potansiyellerinin arttırılabilmesi için 

hizmet içi  eğitimin daha iyi geliştiri lebileceğini içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, öğretmenlerin hizmet içi  eğitimlerinin daha etkil i  olarak nasıl  

düzenlenmesi gerektiğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “ hizmet içi eğitim 

uygulamalarında yasal prosedürler, hizmet içi eğitimlerin içerik ve nitelikleri ve 

hizmet içi eğitimin teşvik edilmesi” başlıkları altında analiz edilmiştir .  

 

Hizmet içi  eğitim uygulamalarında yasal prosedürlere i l işkin görüş ve öneriler: 

 Bütün il lere hizmet içi eğitim enstitüleri, hizmet içi eğitim kampüsü yapılmalı.  

 Hizmet içi eğitim masrafları önceden verilmeli  

 Haftada bir gün öğleden sonra öğretmenlere hizmet içi eğitim zamanı 

bırakılmalı 

1.  
Hizmet İçi Eğitimin 

Kalitesi 

2. 
Açık ve Uzak Öğretim 

İmkanı 
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 Hizmet içi eğitimler belirl i  yıl larda  zorunlu olmalı  

 Seminer dönemleri hizmet içi eğitim programı şeklinde planlanmalı  

 Hizmet içi eğitimler sonunda mutlaka sınavla amacına ulaşıl ıp ulaşılmadığı 

değerlendirilmeli  

 Bu eğitimlere yurt dışından yabancı konuklar çağrıl ıp orada nasıl  olduğu 

konusunda sorular sorulmalı 

 Aksaklıklar göz önünde bulundurularak yerel ve genel planlamalar yapılmalı, 

zaman ve mekan olarak iyi planlanmalı 

 Hizmet içi planlamada farklı bölgelerdeki öğretmenler bir araya getiri lmeli  

 Sistemli ve zorunlu olmalı 

 Verilen eğitimin kalite ve süresi arttırılmalı (10 saatlik eğitim 2 saatte 

verilmemeli) 

 Hizmet içi eğitim analizi  yapılmalı 

 Eğitimlerin önceden belirlenmiş takvimi olmalı 

 Hizmet içi eğitimin iç kalitesi ve uygulaması kontrol edilmeli  

 Eğitimler belirl i  periyotlarla tekrar edilmeli  

 Uzaktan eğitim yöntemi i le daha fazla katıl ım sağlanmalı  

 Hizmet içi eğitimlerde diğer kurumlardan da yardım alınmalı  

 

Hizmet İçi  eğitimlerin içerik ve niteliklerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Hizmet içi eğitimlerden önce sınav yapılıp eksikler tespit edilmeli  

 Eğitimler düz anlatım değil uygulamalı olmalı 

 Her okulun ihtiyacına uygun eğitimler verilmeli  

 Hizmet içi eğitimlerde üniversitedeki uzmanlardan faydalanılmalı  

 Her dönem öğretmen yeterli l iğini arttıracak seminerler verilmeli  

 Belirl i  aralıklarla öğretmen görüşleri alınarak eğitimler bu yönde düzenlenmeli  

 Öğretmenlerin bilgi düzeyleri eğitimlerle kontrol edilmeli  

 Açılan kurs sayısı talebi tam olarak karşılayabilmeli. 

 Hizmet içi eğitim konuları i lginç hale getiri lmeli  

 Personelin hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu hissettiri lmeli  

 Hizmet içi eğitim konularını anketlerle öğretmenler belirlemeli  

 Öğretmenlere uluslararası yayınlar takip edebilmeleri için yabancı dil  eğitimi 

verilmeli  

 

Hizmet İçi  eğitimlerin teşvikine il işkin görüş ve öneriler: 

 Hizmet içi eğitimin zaman-süresi personelin isteği doğrultusunda planlanmalı 
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 Hizmet içi eğitimlerde sahil yöreleri tercih edilerek özendirici olması sağlanmalı 

 Hizmet içi eğitimleri tamamlayanlara, başarıl ı olanlara başöğretmen unvanı 

verilerek maaşı arttırılmalı 

 Hizmet içi eğitime katılan personele fazladan puan verilmeli  

 Faaliyete katılan personele ücret yönünde iyileştirmeler yapılmalı  

 Eğitimi alan bireylerin dosyaları düzenli tutularak puanlama yapılmalı  puanı az 

olanlara eğitim tekrarlanmalı 

 Hizmet içi eğitimler mesai saatleri içinde gönüllülük esasına göre yapılmalı  

 

B.1.2. Açık ve Uzaktan Öğretim: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “hizmet içi  eğitim” alt temasının bir boyutu olan “açık ve uzaktan 

eğitimin kalitesi”, öğretmenlerin mesleki yeterli l ik ve potansiyellerinin 

arttırılabilmesi için açık ve uzaktan eğitim imkanlarının daha iyi nasıl  

geliştiri lebileceğini içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, öğretmenlerin 

açık ve uzaktan hizmet içi  eğitimlerinin daha etkil i  olarak nasıl  düzenlenmesi 

gerektiğine il işkin görüş önerileri ;  “açık ve uzaktan eğitim içerikleri, açık ve uzaktan 

hizmet içi eğitime ilişkin teknolojik alt yapı, açık ve uzaktan hizmet içi eğitimin teşviki 

ve yasal prosedürler” başlıkları altında analiz edilmiştir  

 

Açık ve uzaktan hizmet içi  eğitimlerinin içeriğine i l işkin görüş ve öneriler: 

 Açık ve uzaktan öğrenim ile i lgil i  bilgilendirme yapılmalı. 

 Sınıf içinde uygulama sıklığı fazla olan konular seçilmeli 

 Yıl içinde belirl i sayıda eğitim alma koşulu konulmalı 

 Hizmet içi eğitim özel sektör desteğiyle yapılmalı 

 İçerikler daha eğlenceli ve anlaşıl ır olmalı 

 Sanal ortamlardaki eğitimlerin tamamlanması zorunlu olmalı  

 Hizmet içi dergileri yayınlanmalı 

 İçerik düzenlemede öğretmen görüş ve önerileri dikkate alınmalı  

 Uzaktan eğitim verilen personele uygulamalı sınav yapılmalı  

 EBA sisteminin tanıtımı daha iyi yapılmalı 

 Öğretmenlerin sınıfta karşılaştığı konular uygulamalı anlatılmalı 
 Merkezlere ihtiyacı karşılayacak miktar ve kalitede uzaktan eğitim sınıfları 

açılmalı  

 Öğretmenler üniversitelerden açık eğitim alabilmeli  

 Eğitim kazanımları sonunda net olarak belirlenmeli  

 Uzaktan eğitim konuları iyi seçilmeli  
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Açık ve uzaktan hizmet içi  eğitimde teknolojik al t yapıya i l işkin görüş ve öneriler: 

 Gerekli internet alt yapısının profesyonel düzeyde olması sağlanmalı 

 Öğretmenlere teknolojik imkânlardan yararlanacağı fırsatlar sunulmalı 

 Uzaktan eğitim ile i lgil i l inkler sürekli açık kalmalı, eksikliği hissedilen konularda 

her zaman eğitim alınabilmeli  

 Öğretmenlere bil işim teknolojileri konusunda eğitim verilmeli  

 Teknolojik alt yapı güçlendirilmeli 

 Öğretmenlere evde ücretsiz internet ortamı sağlanmalı 

 Uzaktan eğitimde çevrimiçi sistemi kurulup personelin sormak istediği sorulara 

cevap verilmeli  

 Uzaktan eğitim videoları uzmanlara hazırlatıl ıp hizmete sunulmalı  

 Sadece uzaktan eğitime yönelik portal oluşturulmalı  

 Teknolojik imkanlar arttırılmalı 

 

Açık ve uzaktan hizmet içi  eğitimlerin teşvikine il işkin görüş ve öneriler: 

 Öğretmen katıldığı kurs sayısınca puan biriktirmeli ve ödüllendirilmeli 

 EBA sistemine katkı sağlayan öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanmalı  

 Teşvik amaçlı alınan uzaktan eğitimlerin kademe veya derece terfi lerinde artı 

puan getirmesi sağlanmalı 

 Mesleki gelişime katkı sağlayan programlara devam  eden öğretmenlere ders 

yükü konusunda esneklik sağlanmalı 

 Uzaktan eğitim ile hizmet içi eğitimini tamamlayan öğretmenlere 

ödüllendirmeler yapılmalı 

 Uzaktan eğitim yönetici ve öğretmenlere hizmet puanı olarak artı değer 

katmalı 

 Öğretmenin aldığı eğitim ileride kullanılabilir olmalı 

 Katılanlara sertifika verilmeli  

 AÖF tarafından destekleyici sertifika programları uygulanmalı  

 

Açık ve uzaktan hizmet içi  eğitimde yasal prosedürlere i l işkin görüş öneriler: 

 Kendi okulunda eğitim alması sağlanmalı 

 Bu eğitimler Haziran –Eylül arasındaki dönemde olmalı 

 Belirl i  tarihlerde zorunlu hizmet içi eğitimler planlanmalı  

 Üniversite bünyesinde gece eğitimleri açılmalı 

 Okullara her yıl  uzaktan eğitime katılacak personel kotası getiri lmeli  

 Yenilenen yönetmeliklerle i lgil i eğitim verilmeli  
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 Öğretmenlerin ders yükü azaltılarak okul ya da belli  kurumlarda açıktan 

öğretim örgün kurslar talep etme imkânı sağlanmalı 

 Önceden hazırlanarak takvimle duyurulmalı 

 Eğitim süresi ders dışında planlanmalı 

 Valil ik bünyesinde i l  eğitim merkezleri kurulmalı 

 Bulunduğu ildeki üniversitelerde açıktan öğrenim görmesi sağlanmalı  

 Bu konuda il imizdeki üniversite veya AÖF ile yapılacak işbirliği sayesinde 

MEŞK’e özel bir program oluşturulmalı 

 
 

Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimine Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, eğimin niteliğine il işkin; “hizmet içi 

eğitim kalites i , açık ve uzaktan eğitim imkanları” olarak 2 kategoride ortaya konulan 

gereksinimleri karşılayacak projeleri hayata geçirecektir.   
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B.2. Mesleki Gelişim 

“Öğretmen niteliği” teması kapsamında bir alt tema olarak “mesleki gelişim”; eğitim 

personelinin eğitim düzeyi, ulusal ve uluslararası projelerin teşviki, diğer tedbirler 

olarak 3 kategori geliştiri lmiştir. MEŞK projesi çalıştayında bu üç kategori 

kapsamında katıl ımcıların görüşlerini belirlemek için yöneltilen sorularla ortaya 

konulan görüşlerin analizi yapılarak bu görüşlerden kendi içerisinde anlamlı bir içerik 

oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde toplanmıştır.  

 

 
Şekil-9: Öğretmenin niteliğini geliştirmede mesleki gelişim alt temasının kapsamı  

 

B.2.1. Eğitim Personelinin Eğitim Düzeyi: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “mesleki gelişim” alt temasının bir boyutu olan “eğitim personelinin 

eğitim düzeyi”, öğretmenlerin mesleki yeterli l ik ve potansiyellerinin arttırılabilmesi 

için eğitim düzeylerinin daha iyi nasıl  geliştiri lebileceğini içermektedir. Bunun için 

çalıştayda katıl ımcıların, öğretmenlerin eğitim düzeylerinin nasıl  arttırılabileceğine 

il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “yüksek lisans eğitim olanaklarının yaratılması 

ve il milli eğitim müdürlüğünce teşvik edici uygulamalar” başlıkları altında analiz 

edilmiştir. 

 

Yüksek lisans eğitimi olanaklarının yaratılmasına il işkin görüş ve öneriler: 

 İl imizde bulunan üniversite işbirliğiyle programların tanıtımları yapılmalı 

 YÖK ile işbirliği yapılmalı. Tezli  yüksek lisans programları arttırılmalı. 

Bulundukları i lde üniversitelerle anlaşarak öğretmenlerin istedikleri alanda 

çalışma yapmaları sağlanmalı. 

1.  
Personelin Eğitim 

Düzeyi 

2. 
Ulusal ve Uluslararası 

Projeler 

3. 
Diğer Tedbirler 
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 Kırklareli  Üniversitesi i le yapılacak bir protokol i le ALES sınavı olmadan yüksek 

l isans imkânı sunulmalı 

 Yüksek lisansa başlarken alan mezunu olma şartı kaldırılmalı. 

 Tezsiz yüksek lisans fiyatları düşürülmeli  

 Kontenjanlar artırılmalı. Öğretmenlere özel yüksek lisan programları açılmalı  

 Üniversiteler yüksek lisans ve doktora  için öğretmenlere kontenjan vermeli  

 Kırklareli  Üniversitesinde Eğitim Fakültesi açılmalı yüksek lisans ve doktora için 

başka il lere gitmeye gerek kalmamalı 

 Yüksek lisansa seçiminde üniversitenin bu işi l iyakata göre seçim yapması 

 

İl  Mill i  Eğitim Müdürlüğünün destek ve teşviklerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Öğretmenlerin özlük hakkı iyileştiri lmeli  

 Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere maddi ve idari ödüller artırılmalı  

 Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere yurt dışında  da eğitim olanağının 

sağlanmalı 

 Alanında yüksek lisans - doktora yapanlara uzman öğretmen unvanı verilmeli  

 Yer değiştirmelere imkan sağlanmalı 

 Yönetici atamalarında artı değer katan bir kriter olmalı  

 Okullarda çalışma odaları ayrılmalı 

 Yüksek lisans zorunlu olmalı 

 Eğitim özrünün önündeki  yasal engeller kaldırılmalı 

 Ders saati azaltıl ıp aldığı yüksek lisans dersinin ücreti verilmeli  

 Yüksek lisans yapan öğretmenlere teşvik edici maddi yardımlar yapılmalı  

 Yüksek lisans yapan sayısının artması i le eğitime etkisi araştırılmalı  

 Yüksek lisans yapan eğitimcilere i lgil i  derece ve kademeye ulaşması 

beklenmeden yeşil  pasaport verilmeli  

 Öğretmenlere dil  kursu verilmeli  

 Uzaktan eğitim programları kullanılmalı 

 Okulda uygulanabilen ve uygulanması sonucunda güzel farklıl ıklar oluşturacak 

alan eğitimleri  verilmeli  

 Yüksek lisans eğitimi veren akademisyenlerle öğrenci arasında çevrimiçi 

bağlantı sağlanmalı 

 Yüksek lisans , doktora yapan öğretmenler diğer öğretmenlere çalışmalarını 

analiz edip anlatmalı 
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B.2.2. Ulusal ve Uluslararası Projeler: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “mesleki gelişim” alt temasının bir boyutu olan “ulusal ve uluslararası 

projelere katıl ım”; öğretmenlerin, mesleki yeterli l ik ve potansiyellerinin 

arttırılabilmesi için Erasmus+, IPA, YEĞİTEK  v.b  program fırsatlarından daha fazla 

nasıl  faydalanılabileceğini içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, 

öğretmenlerin ulusal ve uluslararası projelere katıl ımının  nasıl  arttırılabileceğine 

il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “proje nitelik ve içerikleri, proje eğitimleri ve 

projelere katılım teşviki ” başlıkları altında analiz edilmiştir . 

 

Proje nitelik ve içeriklerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Her öğretmen mutlaka bir projede çalışmalı 

 Proje konularını öğretmenler belirlemeli  

 Her okul için bir faaliyet ve bir proje zorunlu olmalı 

 Köy okullarına ayda bir gezi imkânı sağlanmalı  

 

Proje eğitimlerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Eğitimciler Erasmus+, IPA, YEĞİTEK programları hakkında bilgilendirilmeli  

 Eğitim ve seminerler düzenlenmeli  

 YEĞİTEK seminer döneminde öğretmenlere anlatılmalı 

 Öğretmen yetiştiren kurumlarda proje yazma dersi verilmeli  

 Proje yapımı daha basit yollarla anlatılmalı 

 Kabul edilip uygulanan projelerin hangi aşamalardan geçtiği bir kitapçıkla 

basılarak tüm okullara gönderilmel i  

 Farklı okullardan öğretmenler bu projeler kapsamında  gezilere davet edilmeli. 

 Okulların bağlı olduğu uzman proje uygulayıcıları olmalı. 

 Yapılmış olan projelerin yaygınşatırması iyi  yapılarak özendirilmesi sağlanmalı  

 Projelerin okullara ve öğrencilere katma değerinin olması sağlanmalı 

 Eğitim personelinin Erasmus+ programlarından yararlanabilmesi için projelerin 

alanlarında olması sağlanmalı 

 Okulların bünyelerinde proje hazırlama ekipleri kurmaları sağlanmalı, 

öğretmen-öğrenci proje grupları oluşturulmalı 

 Her öğretmenin 2 yılda bir proje hazırlayıp kurula sunma şartı getiri lmeli  

 Proje yapmak isteyen okullara teknik destek sağlanmalı  

 Öğretmenlere kendi alanlarında 10 yılda bir yeterli l ik sınavları yapılmalı ve 

eğitim verilmeli  

 Öğretmenler öğrenciler tarafından 5 yıldız üzerinden değerlendirilmeli  
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Proje üretim ve projeye katıl ımlarının teşvikine i l işkin görüş ve öneriler: 

 Öğretmenlere 21 saat ders verilerek kalan zaman kişisel gelişime ayrılmalı 

 İl  ve İlçe Mill i Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlar aracılığı i le her 

kuruma eşit fırsat tanınmalı 

 Bu alanda sağlanan kazanımlarla i lgil i  görsel -işitsel örnekler yayımlanmalı. 

 Projeye destek için maddi kaynak ve imkânlarda artış sağlanmalı  

 Projede yer alacak öğretmenler teşvik edilmeli, projeye katılan öğretmen ve 

öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılmalı 

 Proje yazım maliyetlerinin MEM bütçesinde yeri olmalı 

 Programların sayısı artırılmalı 

 Yapılan her proje ödüllendirilmeli (maaş,  hizmet puanı vs.)  

 Aracı kurumların proje oluşturmaları engellenmel i  

 Proje bütçesinden proje ekibine pay ayrılmalı 

 Bu programlara katılmış öğretmenlerin izlenim ve görüşleri anlatılmalı  

 MEM’ lerdeki AB masaları daha aktif olmalı 

 Projeyle uğraşanlara kolaylıklar sağlanmalı 

 Proje yapanlara esnek çalışma saatleri verilmeli  

 Pasaport konusunda kolaylıklar sağlanmalı  

 Her öğretmenin yurt dışına çıkmasına imkân verilmeli  

 İç mevzuat AB mevzuatına uyumlu hale getiri lmeli  

 İlçelerde AR-GE ve strateji  birimleri yeniden kurulmalı 

 

B.2.3. Diğer Tedbirler: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“mesleki gelişim” alt temasının bir boyutu olan “diğer tedbirler”, öğretmenlerin 

mesleki yeterli l ik ve potansiyellerinin arttırılabilmesi için başka nelerin 

yapılabileceğini  içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, öğretmenlerin 

mesleki gelişiminde başka nelerin yapılabileceğine il işkin belirttikleri görüş ve 

önerileri ; “araştırma ve diğer uygulamaların takibi, mesleki gelişim süreçleri ve 

mesleki gelişim ortamları” başlıkları altında analiz edilmiştir . 

 

 Araştırma ve diğer uygulamaların takibine il işkin görüş ve öneriler: 

 Yeni çıkan makale ve yayınlarla i lgil i  öğretmenlere seminer verilmeli  

 Her öğretmene aylık kitap fişleri verilmeli  

 Kitap dergi gibi başarıl ı uygulamalar yayımlanmalı  

 Sosyal imkan ve haklar arttırılmalı, kendilerini güvende hissetmeli  
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Mesleki gelişim süreçlerine il işkin görüş ve önerileri : 

 Öğretmen rotasyonu uygulanmalı 

 Her 5 yılda 1 yıl  fazladan emeklil ikten sayılmalı  (yıpranma payı)  

 Üniversitedekine benzer bir kariyer sistemi getiri lmeli  

 5 yıl  görev yapan öğretmenler 1 yıl  üniversitede görev yapmalı  

 Yurt dışı eğitim masrafları karşılanarak öğretmenler teşvik edilmeli  

 Adaylık süresi 2 yıl  olmalı ve adaylıktan sonra mutlaka farklı bir kuruma geçmeli 

veya adaylık süresini farklı bir kurumda tamamlayarak kurumuna gelmeli  

 Zümreler i l  merkezinde seminer dönemlerinde bir araya getiri lerek farklı 

uygulama tecrübeleri paylaşılmalı 

 Üniversitelerde staj uygulaması sürekli  olmalı 

 Öğretmenin sınıfıyla i lgil i  kararlar verebildiği özerk alanla rı olmalı 

 Branşlar arası buluşmalar organize edilmeli  

 Öğretmenlerin istek ve gereksinimlerini anlatmaları için imkânlar sunulmalı 

 5-10-15 inci yıl larda  zorunlu mesleki eğitim verilmeli  

 

Mesleki gelişim ortamlarının yaratılmasına il işkin görüş ve öneriler: 

 Öğretmen kampüsleri kurulup gönüllü olanlardan istifade edilmeli  

 Sanat ve spor alanlarında etkinliklere katılmaları desteklenmeli  

 Öğretmenin bağımsız çalışabileceği, kendini geliştirebileceği  alan sağlanmalı 

 

 

 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, öğretmenlerin mesleki gelişimine 

il işkin; “eğitim personelinin eğitim düzeyi, ulusal ve uluslara rası projelerin teşviki, 

diğer tedbirler” olarak 3 kategoride ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak 

projeleri hayata geçirecektir.    
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B.3. Motivasyon 

“Öğretmen niteliği” teması kapsamında bir alt tema olarak “motivasyon”; 

öğretmenlerin mesleki gelişimine süreklil ik kazandıran bir motivasyonun nasıl  

sağlanabileceğini  içermektedir. MEŞK projesi çalıştayında, öğretmenlerin mesleki 

motivasyonun nasıl  sağlanabileceğine il işkin katıl ımcılara yöneltilen sorularla ortaya 

konulan görüşlerin analizi yapıl mıştır. Analizi  yapılan bu görüşlerden kendi içerisinde 

anlamlı bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde toplanmıştır.  

  

B.3.1. Mesleki Motivasyon: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“motivasyon” alt temasının bir boyutu olan “mesleki motivasyon”, öğretmenlerin 

mesleki yeterli l ik ve potansiyellerini arttırmada motivasyonun nasıl attırıla bileceğini 

içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, öğretmenlerin mesleki gelişiminde 

motivasyonuna yönelik nelerin yapılabileceğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“öğretmenlerin mesleki kimliği ve öğretmenlerin çalışma ve performansının 

ödüllendirilmesi ” başlıkları altında analiz edilmiştir . 

 

Öğretmenlerin mesleki kimliğine il işkin görüş ve öneriler: 

 Toplumda saygınlığı artıracak çalışmalar yapılmalı 

 Öğretmene kendini değerli  hissettirecek özel program ve geceler tertip edilmeli  

 Öğretmenlere i l  ya da ilçe çapında ortak geziler yapılmalı 

 İdareler belli  dönemlerde kahvaltı- yemek - kaynaşma programları düzenlemeli  

 Bayram ikramiyesi verilmeli  

 3600 ek gösterge verilmeli  

 Öğretmenlere yıpranma payı verilmeli  

 Ek derslerin emeklil iğe katılması sağlanmalı 

 Ek ders ücretleri arttırılmalı 

 Öğretmenlerin beklentilerini ölçme amaçlı testler, ölçme araçları kullanılmalı  

 İdareciler sık sık değiştiri lmemeli  

 

Öğretmenlerin çalışma ve performansının ödüllendirilmesi görüş ve öneriler:  

 Okullarda öğretmenler için sosyal ortamlar oluşturulmalı  

 Performans sistemiyle ödül kullanılmalı Başarıl ı öğretmenler Vali  ya da Mill i  

Eğitim Müdürü tarafından kabul edilip onurlandırılmalı 

 Yapılan çalışmaların büyük kitlelere sunumu yapılarak elde edilen başarı 

özendirici olmalı 

 Özel çalışma örnekleri olan öğretmenlerin çalışmaları i l  genelinde tanıtılmalı  
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 Okullarda öğrenci ve öğretmenlere öğle yemeği sağlanmal ı 

 Öğretmen odalarında rahat edilecek ortam sağlanmalı (koltuk vb.) 

  Sınıflardaki öğrenci sayıları azaltılmalı 

 Köy okullarına servis imkânı sağlanmalı 

 Eğitim sendikalarının sadece eğitim ile i lgil i  çalışma yapmaları sağlanmalı  

 Olumlu okul ortamı sağlanmalı 

 

 

Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonuna Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, öğretmenlerin mesleki geliş imine 

i l işkin; “mesleki motivasyonuna” i l işkin ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak 

projeleri hayata geçirecektir.  
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B.4. Eğitimde İyi Uygulamaların Paylaşımı 

“Öğretmen niteliği” teması kapsamında bir alt tema olarak “eğitimde iyi 

uygulamaların paylaşımı”; öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerinde geliştirdikleri  

iyi  uygulama örnekleri, teknolojik altyapıların geliştiri lmesi, idari teşvikler, içerik ve 

materyal geliştirmenin nasıl  daha etkil i  ve verimli kıl ınabileceğini içermektedir. MEŞK 

projesi çalıştayında, öğretmenlerin geliştirdikleri iyi uygulamaların paylaşımı ve 

yaygınlaştırılmasının nasıl sağlanabileceğine il işkin katıl ımcılara yöneltilen sorularla 

ortaya konulan görüşlerin analizi  yapılmıştır. Analizi  yapılan bu görüşlerden kendi 

içerisinde anlamlı bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde toplanmıştır.  

 

 
Şekil-10: Öğretmen niteliğinin geliştirilmesinde eğitimde iyi örneklerin paylaşımının kapsamı  

 

B.4.1. İyi Uygulamalar: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“eğitimde iyi uygulamaların paylaşımı” alt temasının bir boyutu olan “iyi  

uygulamalar”; öğretmenlerin, mesleki sorumluluklarını yerine getirmede iyi 

uygulama alanları, imkanlarının nasıl  attırılabileceğini içermektedir. Bunun için 

çalıştayda katıl ımcıların, öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını yerine getirmede iyi 

uygulamaları arttırmaya yönelik nelerin yapılabileceğine il işkin belirttikleri görüş ve 

önerileri ; “iyi uygulamaların tanıtımı ile paylaşımı, iyi uygulamalara ilişkin bilişim 

teknolojileri desteği ve iyi uygulamalara yönelik öğretmenlerin desteklenmesi” 

başlıkları altında analiz edilmiştir . 

 

İyi uygulamaların tanıtımı ve paylaşımına il işkin görüş öneriler: 

 Her yıl  en iyi uygulamalar Mill i  Eğitim’de sergilenmeli  

1.  
İyi Uygulamalar 

2. 
Teknolojik 
Altyapılar 

3. 
İdari Teşvikler 

4. 
İçerik Mateyal 
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 Başarıl ı uygulamalar tanıtılmalı ve yaygınlaştırılmalı 

 Okul müdürlerine toplantılar ve yönlendirme yapılmalı  

 Dergi ve yayınlarda anlatılmalı  

 İyi uygulamalar ödüllendirilmeli, başarıl ı öğretmenler i lan edilmeli  

 Çok özel uygulamalar için bakanlıkla irtibata geçilerek ulusal düzeyde 

uygulanabi lir hale getiri lmeli  

 İlçe zümre başkanlarının toplandığı i l  zümrelerinde iyi uygulamalar paylaşıl ıp 

değerlendirilmeli ve ödüllendirilmeli  

 İyi uygulamalar bir araya getiri l ip kitaplaştırılmalı  

 Eğitim öğretim yıl ı sonunda okullardaki iyi örnekler ; i ldeki diğer okullarla 

paylaşabilecek ortam hazırlanmalı 

 İyi uygulamalar i l  ve i lçede bir araya getiri l ip öğretmenlerle paylaşılmalı  

 Okullar arası eğitim günleri düzenlenmeli  

 Yapılan çalışmaların i l  bazında sergilenmesi için sergi alanları oluşturulmalı  

 Örnek proje ve uygulamaların paylaşımı için yasal düzenlemeler yapılmalı 

 Uygulama örnekleri seminer dönemlerinde öğretmenler le paylaşılmalı 

 Başarıl ı örnekleri  yurt dışı uygulamalarla karşılaştırma  platform kurulmalı 

 Başarıl ı uygulamalara imza atan öğretmenler bölgesel  konferanslara çağrılarak, 

aylık etkinlik düzenleyerek duyurulmalı 

 Yarışmalar, sergiler düzenlenmeli  

 İl  geneli sunumlar yapılmalı 

 Başarıl ı uygulamaların paylaşıldığı resmi sosyal medya hesapları oluşturulmalı  

paylaşımda bulunmaları sağlanmalı 

 Ücretli  öğretmenlere de EBA kullanma imkanı verilmeli  

 EBA ders içerikleri meslek l iselerine uygun olmalı 

 

İyi uygulamalara i l işkin bil işim teknoloji  desteğinin sağlanması görüş ve önerileri : 

 EBA içerik hazırlama eğitimleri verilmeli  

 Elektronik ortamda uygulanabilecek olan teknik destek sağlanmalı 

 Yabancı dildeki sitelerin alternatifleri Türkçe’ ye çevrilmeli  

 EBA kullanımı yaygınlaştırılarak gerekli  alt yapı hazırlanmalı  

 Okullarda eğitim odaları kurularak sanal ortamda paylaşılmalı  

 Yurt dışı iyi örneklerin paylaşıldığı, izlenebildiği elektronik ortamlar sağlanmalı  

 İyi örnekler EBA sisteminde yayınlanmalı 

 Başarıl ı uygulamaların paylaşıldığı WEB SİTELERİ kurulmalı  

 E-Twinning uygulaması yaygınlaştırılmalı 
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 İl  ve i lçe MEM öncülüğünde oluşturulan internet ortamlarında iyi uygulamalar 

paylaşılmalı 

 Evinde internet olmayan öğrencilere okulda kullanım imkanı tanınmalı  

 

İyi uygulamalara yönelik öğretmenlere destek sağlanması görüş ve öneriler: 

 Öğretmenlerin sınıf değişimlerine imkan sağlanmalı 

 Zümre toplantılarında derslerde karşılaşılan sorunlar incelenmeli, çözümler 

getiri lmeli  

 Öğretmenleri grup çalışmalarına özendirici tedbirler alınmalı  

 Öğretmenlere örnek sorular hazırlayacak komisyon ve siteler kurulmalı  

 Zümreler daha aktif hale getiri lmeli  

 Her okulun bir alanda çalışma yapması, çalışmaların diğer okullarla paylaşılması 

 Toplantılara  konu ile i lgil i  maddeler konulmalı 

 Müdürler yeniliğe açık olmalı 

 Uygulama yapılabilecek imkanlar sunulmalı, bütçe ayrılmalı  

 

B.4.2. Teknolojik Altyapılar: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“eğitimde iyi uygulamaların paylaşımı” alt temasının bir boyutu olan “teknolojik 

altyapılar”, eğitimde iyi uygulama örneklerinin geliştiri lmesi için teknolojik alt yapı 

imkanlarının nasıl  kullanılabileceğini  içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, eğitimde iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi için teknolojik alt yapı 

imkânlarının nasıl  etkin kullanılabi leceğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“geliştirilen teknolojik alt yapıların tanıtım ve paylaşımı, e-içerikler geliştirmede 

destek eğitimlerinin verilmesi” başlıkları altında analiz edilmiştir . 

 

Geliştiri len teknolojik altyapıların tanıtım ve paylaşımına il işkin görüş ve öneriler: 

 Tanıtıcı kamu spotu hazırlanılmalı 

 MEB’in sosyal paylaşım sitesi oluşturulmalı 

 Elektronik tahta kullanımı eğitimi verilmeli ve öğretmenlerin derste elektronik 

tahtayı aktif kullanması sağlanmalı 

 Teknolojik altyapı tanıtımları detaylı olarak okullarda yapılmalı  

 EBA üzerinden yarışmalar yaygınlaştırılmalı 

 EBA ’nın mobil uygulaması tanıtılmalı, yaygınlaştırılmalı  

 Yalnızca akademik alanlarda değil sosyal faaliyet paylaşımları da teşvik edilmeli  

 EBA’nın açık öğretimde olduğu gibi televizyondan yayın yapması sağlanmalı  
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e-içerikler geliştirmede destek eğitimlerinin verilmesine il işkin görüş  ve öneriler: 

 Stüdyolar kurularak görsel, video, android desteği verilmeli  

 Yurtdışı eğitim sitelerini araştıracak bir ekip kurulmalı  

 EBA içeriklerine üniversite personelleri  de içerik yükleyebilmeli  

 Tüm ders içerikleri EBA’ ya yüklenmeli  

 Öğretmenlere geri dönütü olan EBA eğitimleri verilmeli  

 Şifre sistemi kaldırılmalı ulaşım kolay olmalı 

 Tüm kademelerde ve sınıf düzeylerinde deneme sınavları olmalı  

 Okulların teknolojik altyapı eksikliği gi derilmeli  

 EBA’da sadece eğitim değil öğrencilerin eğlenerek öğrenebileceği oyun 

programlarına yer verilmeli  

 EBA ’ya içerik yüklemek daha basit olmalı 

 Okullardaki fiber altyapı çalışmaları tamamlanmalı  

 Her okulun e-okul gibi EBA yönünden de işleyişi olmalı 

 Yılda iki kez EBA toplantısı düzenlenmeli  

 Her öğretmenin EBA ’ya katkı sunması sağlanmalı 

 Öğretmenlerin EBA üzerinden öğrenci ödevlendirme ve takip sistemini 

kullanması sağlanmalı 

 EBA kullanımı için okullarda alt yapısı hazır ortamlar oluşturulmalı  

 Her öğretmene yılda  belirl i  sayıda video yükleme zorunluluğu getiri lmeli  

 Teknik donanım sağlanmalı 

 EBA portalı internet kotasından bağımsız hale getiri lmeli  

 EBA’ yı tanıtıcı seminerler düzenlenmeli  

 Formatörlerin daha verimli çalışması sağlanmalı 

 Öğretmenlerin EBA kullanım oranları raporlaştırılmalı  

 EBA eğitimin diğer paydaşları için de güncel olmalı  

 Akıll ı tahta altyapıları tamamlanmalı 

 

B.4.3. İdari Teşvikler: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“eğitimde iyi uygulamaların paylaşımı” alt temasının bir boyutu olan “idari 

teşvikler”, eğitimde iyi uygulama örneklerinin geliştiri lmesi için ne gibi idari destek 

ve teşviklerin nasıl  sağlanabileceğini  içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, eğitimde iyi uygulama örneklerinin  geliştiri lmesi için idari teşviklerin 

nasıl  etkin kullanılabileceğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “İyi 

uygulamaların ödüllendirilmesi ve yaygınlaştırılması ve iyi uygulamaların 

geliştirilmesine ilişkin destek olanakları ” başlıkları altında analiz edilmiştir  
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İyi uygulamaların ödüllendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına il işkin görüş ve öneriler: 

 İdarenin iyi uygulamaları benimseyip yaygınlaştırması sağlanmalı  

 Uygulamalar konusunda seminerler düzenlenmeli  

 Motivasyon artırıcı, özendirici söylemler yapılmalı 

 İyi uygulamalar görsel işitsel tanıtılmalı 

 Belirl i  aralıklarla üniversitelerden hocalar getirti lerek örnek uygulama ve 

yeniliklerle i lgil i  seminerler verilmeli  

 İyi uygulama paylaşan öğretmenler tanıtılmalı 

 Bakanlığın sitesinde yayınlayarak teşvik edilmeli  

 Hizmet puanı eklenmeli  

 Her okula katsayı verilmeli ve uygulama yapanların katsayıları artırılmalı  

 Başarı, üstün başarı belgesi teklif edilmeli  

 İyi uygulamalarda başarıl ı olanlara yüksek lisans ve doktora hakkı verilme l i  

 Okul idareleri  ve MEM’ler iyi ve özgün uygulama sahiplerini tören ve 

programlarda onure etmeli  

 Okul bazında yarışmalar yapılarak iyi uygulamalara katkıda bulunan öğrenciler 

ödüllendirilmeli  

 İyi uygulamaların paylaşımı, içeriği-niteliği konusunda değerlendirme heyetleri 

kurulmalı, başarıl ı öğretmenlere i l  içinde istediği okula atanma hakkı verilmeli  

 Paylaşım, kitap, broşür ve dergi gibi yazıl ı kaynak oluşturanlar ödüllendirilmeli  

 

İyi uygulamaların geliştirilmesine ilişkin destek olanaklarına i l işkin görüş ve öneriler: 

 İl ler bünyesinde teknolojik altyapı ve sitelerle i lgilenen profesyonel ekipler 

kurulmalı 

 Evlerinde internet olmayan öğrenciler için ortak kullanım alanları sağlanmalı  

 Toplantı gündemlerine iyi uygulamalar maddesi konulmalı 

 İdareler iyi uygulama öğretmenlerinin diğerlerine sunum yapmasını sağlamalı  

 Okullar arası yarışmalar düzenlenmeli  

 Trakya çapında iyi örnekler çalıştayı yapılmalı 

 Uygulamaya katıl ımı teşvik edecek plan ve programlar hazırlanmalı  

 İyi örneklerin ulusal düzeyde yaygınlaşması için gerekli  çalışmalar yapılmalı 

 Okullarda çalışma ve teknoloji  odaları oluşturulmalı  

 İyi örneklerin sergilendiği şenlikler düzenlenmeli  

 İyi örnekler ders etkinliklerine ve programlarına alınmalı  
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B.4.4. İçerik ve Materyal: Öğretmen niteliğinin geliştiri lmesi teması kapsamında  

“eğitimde iyi uygulamaların paylaşımı” alt temasının bir boyutu olan “içerik ve 

materyal tasarımları”, eğitimde iyi uygulama örneklerinin geliştiri lmesi için ne gibi 

içerik ve materyallerin nasıl  geliştiri lebileceğini  içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, eğitimde iyi uygulama örneklerinin geliştiri lmesi için içerik ve 

materyallerin geliştirilmesine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “üretilen içerik ve 

materyallerin tanıtım ve paylaşımı, teşvik edilmesi, destek eğitimlerinin verilmesi ve 

materyal- içerik üretmek için gerekli ortam ve koşulların sağlanması” başlıkları 

altında analiz edilmiştir 

  

Üretilen içerik ve materyallerin tanıtım paylaşımına il işkin görüş  ve öneriler: 

 Dergi ve yayınlarda paylaşılmalı 

 Örnek materyaller tanıtılmalı  

 Üretilen ders materyalleri devlet tarafından tescil lenmeli  

 Öğretmenler ders içeriğini zenginleştirme eğitimine alınmalı 

 Öğretmenlerin hazırladığı materyaller çoğaltılabilir paylaşılabilir olmalı  

 Öğretmenler arası paylaşım sağlayacak portallar kurulmalı 

 Elektronik ortamda paylaşılmalı 

 Öğretmenlerin ürettiği içeriğe bakanlık ders kitaplarında yer verilmeli  

 Materyaller günümüz teknolojisine uygun hale getiri lmeli  

 Materyal sergileri olmalı 

 

İçerik ve materyal geliştirmenin teşvik edilmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Her eğitim öğretim yıl ında ders öğretmenine materyal hazırlamada performans 

notu getiri lmeli  

 Okul dönemleri boyunca materyal hazırlayıp yılsonlarında sunmaları ve 

sertifika almaları sağlanmalı 

 Materyal gel iştirmek isteyen personel için maddi destek sağlanmalı 

 Bakanlık tarafından bu konu ile i lgil i  yarışmalar düzenlenmeli  

 Öğretmenlerin ders kitaplarında  değişik uygulamalar yapma  özerkliği olmalı 

 Okul yöneticileri bu alanda öğretmenleri teşvik etmeli  

 

İçerik ve materyal geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler: 

 Her öğretmenin her ders konusunda materyal hazırlaması zorunlu olmalı  

 Materyal geliştiren eğitimcilerin üniversitelerle iş birl iği yapması sağlanmalı  

 Milli  Eğitim ve okullarda grup oluşturulmalı 
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 Zümre içi , zümreler arası toplantılar yapılmalı 

 Konu ile i lgil i  kurslar açılmalı,  istekli  öğretmenlere detaylı eğitim verilmeli  

 Materyal hazırlama sürecine öğrenciler de dâhil edilmeli  

 Sene başı ve sene sonu seminerlerinde kararlar alınmalı  

 Belli  dönemlerde materyaller nitelik ve nicelik bakımından değerlendirilmeli  

 İlçe MEM, i lçe genelinde çalışmalar yapmalı 

 Haftalık raporlama istenerek yapılan çalışmaların seviyesi ölçülmeli  

 EBA’ ya farklı branşlarda farklı materyallerden oluşan bilgiler eklenmeli  

 Evde hazırlanabi leceği ders konularının bulunduğu kitap, cd temini kolay olmalı 

 Yurt dışına çıkıp değişik projeler görmesine imkân sağlanmalı  

 Materyal hazırlarken öğrenci öğrenebilirl iği göz önünde tutulup sınıf seviyesine 

uygun materyal hazırlanmalı 

 Eğitim ve öğretimi kolaylaştırıcı materyaller i l-i lçe içinde paylaşılmalı 

 Üretilen materyallerin takibi için kişiler görevlendirilerek fotoğraflanmalı 

 Kitaplarda konularla uyumlu etkinlikler artırılmalı 

 Teknolojik gelişmeye bağlı olarak programlar yenilenmeli  

 Meslek l iselerinden yardım alınmalı 

 Materyaller kolaydan zora doğru hazırlanmalı 

 

Materyal ve içerik üretimine yönelik ortamların oluşturulması görüş ve öneriler: 

 Her okula bir materyal üretme kotası konulmalı 

 Resim müzik ve fen bilgisi gibi derslerde kullanılmak üzere atölyeler kurulmalı 

 Materyal üretim merkezi kurulmalı 

 Laboratuvar malzemelerinin alımı kolaylaştırılmalı 

 Eğitim materyali  müzeleri oluşturulmalı, okullarda materyallerin 

hazırlanabileceği atölye ve işlikler olmalı 

 Milli  Eğitim bünyesinde ders materyallerine ulaşılabilecek sorumlu birimler ve 

depolar oluşturulmalı 

 

 

Eğitimde İyi Uygulamaların Paylaşımına İlişkin Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, öğretmenlerin mesleki gelişimine 

il işkin; “iyi uygulama örnekleri, teknolojik altyapıların geliştiri lmesi, idari teşviklerin 

sağlanması, içerik ve materyal geliştirme” olarak 4 kategoride ortaya konulan 

gereksinimleri karşılayacak projeleri hayata geçirecektir. 



MEŞK Projesi Çalıştayı 71 

C. FİZİKİ ALTYAPI  

 

MEŞK Projesinin dört temasından biri  olan “Fiziki Altyapı” teması kapsamında ; 

“donanım, materyal, okul binaları ve etkinlik alanları-bahçe” dört alt tema 

belirlenmiştir. Bu dört alt tema kapsamında sahada neler yapılabileceğine il işkin 

düzenlenen MEŞK projesi çalıştayında katıl ımcıların; akademisyenler, kamu 

kurumları temsilcileri , sivil  toplum örgütleri  temsilcileri , mill i  eğitim müdürlüğü 

yöneticileri , okul yöneticileri, öğretmenler, veli ler ve öğrencilerin, okulların fiziki alt 

yapılarının geliştiri lmesine yönelik geliştirdikleri  ve üzerinde uzlaştıkları görüş ve 

önerileri, her bir alt tema kapsamında analiz edilerek sunulmuştur .  

 

 

 
 

Şekil-11: MEŞK Projesi fiziki altyapı teması kapsamı  

Donanım 

Materyal 

Okul 
Binaları 

Etkinlik 
Alanları 
Bahçe 
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C.1. Donanım 

“Fiziki altyapı” teması kapsamında bir alt tema olarak “donanım” engelli lerin eğitime 

erişimi ve teknolojik donanım imkanlarının nasıl daha etkil i ve verimli kıl ınabileceğini 

içermektedir. MEŞK projesi çalıştayında, engelli lerin eğitime erişimi ve teknolojik 

donanım imkanlarının nasıl daha etkil i  ve verimli kıl ınabileceğine il işkin katıl ımcılara 

yöneltilen sorularla ortaya konulan görüşlerin analizi  yapılmıştır. Analizi  yapılan bu 

görüşlerden kendi içerisinde anlamlı bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde 

toplanmıştır.  

 
Şekil-12: Fiziki Altyapının iyileştirilmesinde donanım alt temasının kapsamı 

 

C.1.1. Engelli Bireyin Eğitime Erişim İmkanı: Fiziki altyapı niteliğinin geliştiri lmesi 

teması kapsamında  “donanım” alt temasının bir boyutu olan “engelli  bireylerin 

eğitime erişim imkanı”; okul ve kurumların fiziksel koşullarının, engelli  bireylerin 

eğitim ve öğretime erişimlerini kolaylaştıracak şekilde nasıl  düzenlenebileceği ve 

hangi yöntem ve yolların uygulanabileceğini  içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, okul ve kurumların fiziksel koşullarının engelli  bireylerin eğitim ve 

öğretime erişimlerini kolaylaştıracak şekilde nasıl  düzenlenebileceğine il işkin 

belirttikleri görüş ve önerileri ; “öğretim içerik ve uygulamaları, öğretim ortamları 

fiziksel nitelikleri” başlıkları altında analiz edilmiştir  

 

Öğretim içerik ve uygulamalarına il işkin görüş ve öneriler: 

 Müfredat veya üniteye engelli lerle i lgil i  metinler konulmalı. 

 Bireyin engeline göre sınıf ya da sırasında uygun düzenleme yapılmalı.  

 İdareciler engelli lerle i lgil i  hizmet içi eğitime alınmalı. 

1.  
Engelliye Erişim 

İmkanı 

2. 
Teknolojik Donanım 
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 Okullardaki karar alma süreçlerine engelli  öğrenciler de dâhil  edilmeli. 

 Her okulda özel eğitim sınıfı açılmalı. 

 

Öğretim ortamlarının fiziksel niteliklerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Her okula rampa veya asansör yapılmalı. 

 Her okula engell i  lavabosu ve klozet yapılmalı. 

 Engelli  bireylerin okullarda spor yapabilecekleri alanlar oluşturulmalı.  

 Engelli  bireylerin eği tim aldığı sınıflar giriş katına yerleştiri lmeli. 

 Destek eğitim odaları tam donanımlı olmalı 

 Sınıflarda tahta boyu, cam boyu vs. engelli  bireyl erin fiziksel özellikleri göz 

önüne alınarak düzenlenmeli  

 Okullarda 1 adet tekerlekli  sandalye bulundurulmalı. 

 Okul girişleri tüm engelli  bireylerinin bağımsız olarak kullanabileceği şekilde 

düzenlenmeli  

 Görme engelli ler için bina duvarlarına dokunsal korkuluklar konulmalı. 

 İşitme engelli  öğrenciler için ışıklı zi l  sistemi kullanılmalı 

 

C.1.2. Teknolojik Donanım: Fiziki altyapı niteliğinin geliştirilmesi teması kapsamında  

“donanım” alt temasının bir boyutu olan “teknolojik donanım”, okulların teknolojik 

altyapı standartları göz önünde bulundurulduğunda okul ve kurumların teknolojik 

donanım eksikliklerini gidermek için hangi yöntem ve uygulamalara gidilebileceğini  

içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, okul ve kurumların teknolojik 

donanım eksikliklerini gidermede hangi yöntem ve uygulamaların nasıl  

uygulanabileceğine i l işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “teknolojik donanıma 

yönelik eğitim verilmesi, teknolojik ortam ve uygulamalarının geliştirilmesi” başlıkları 

altında analiz edilmiştir 

 

Teknolojik donanıma yönelik eğitimin verilmesine il işkin görüş  ve öneriler: 

 Çocuklara yönelik sıra dışı düşünme becerisi etkinlikleri yapılmalı 

 Zihin haritaları,  hafıza teknikleri , anlayarak hızlı okuma teknikleri, zekâ ve akıl  

oyunları eğitici eğitimi gerçekleştiri lmeli 

 Zekâ oyunları turnuvaları organize edilmeli  

 Kod yazıl ımı öğretilmeli, robotik atölyeleri kurulmalı, laboratuvarlar 

oluşturulmalı 

 Öğretmenler teknolojik donanımları kullana bilecek kapasiteye sahip olmalı 



  28-29 Nisan 2017- Kırklareli 74 

Teknolojik ortam ve uygulamalarının geliştiri lmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Akıll ı telefonlar eğitime entegre edilmeli  

 Her sınıfa cep telefonu ve tablet konulması için dolap yapılmalı 

 Ses sistemleri i le desteklenmeli  

 Hızlı internet erişimi sağlanmalı, fiber optik ağ her okulda olmalı 

 Mesleki eğitim günümüz teknolojisine uygun makine ve teçhizata  

kavuşturulmalı 

 MEB internet fi ltresi  yeniden değerlendirilmeli , kısıtlamalar azaltılmalı 

 Teknolojik altyapının bakımı i le i lgil i  personel görevlendirilmeli  

 

 

 

Fiziksel Donanımların İyileştirilmesine İlişkin Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, fiziksel altyapı koşullarına i l işkin; 

“engelli lerin eğitime erişimi ve teknolojik donanım” imkânlarının nasıl  daha etkil i  ve 

verimli kıl ınabileceği yönünde ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak projeleri 

hayata geçirecektir. 
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C.2. Materyal 

“Fiziki altyapı” teması kapsamında bir alt tema olarak “materyal”; eğitim-öğretim 

materyallerinin tasarımı, geliştiri lmesi, uygulanması ve öğrenci başarısına katkısın ın 

nasıl  daha etkil i  ve verimli kıl ınabileceğini içermektedir. MEŞK projesi çalıştayında, 

eğitim-öğretim materyallerinin tasarımı, geliştiri lmesi, uygulanması ve öğrenci 

başarısına katkısının nasıl  daha etkil i  ve verimli kıl ınabileceğini  i l işkin katıl ımcılara 

yöneltilen sorularla ortaya konulan görüşlerin analizi  yapılmıştır. Analizi  yapılan bu 

görüşlerden kendi içeri sinde anlamlı bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde 

toplanmıştır.  

 

C.2.1. Materyallerin Uygunluğu: Fiziki altyapı teması kapsamında  “materyal” alt 

temasının bir boyutu olan “materyallerin uygunluğu”; okullarda, gelişim ve öğrenme 

niteliklerine uygun, görsel nitelikleri olan ve başarıl ı öğrencinin motivasyonunu 

artırıp başarısız öğrencinin derse ilgisini artıran materyallerin kullanımını sağlamak 

için neler yapılabileceğini  içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, 

okullarda gelişim ve öğrenme psikolojisine uygun, görsel nitelikleri olan ve öğrenci 

motivasyonunu artıran materyallerin kullanımını sağlamak için neler 

yapılabileceğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; “materyallerin nitelikleri ve 

uygulanması, materyallerin kullanımı-uygulanması” başlıkları altında analiz 

edilmiştir 

 

Materyallerin niteliklerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Materyaller güncel olmalı 

 Somut, elde tutulabilecek modeller ya da oyuncak materyaller olmalı 

 Ekonomik, dayanıklı, kullanışlı olmalı 

 Eğitimde 3D (üç boyutlu) uygulamalı eğitim araç ları ve görselleri kullanılmalı 

 Derslerde Türk kültürüne ait figürler kullanılmalı 

 Materyallerin dikkat dağıtıcıl ıktan uzak olması adına uygun renkte seçilmeli  

 Kum, su, tahta gibi doğal materyallerle hazırlana n oyunlar oynanmalı 

 Gelecekle ilgil i  ütopik kurgular yapmak için ortam ve cihazlar kullanılmalı 

 Uygulama programları geliştiri lmeli  

 Bazı ders konularının oyunlaştırılmış versiyonları sunulmalı 

 

Materyallerin kullanımı-uygulanmasına il işkin görüş ve öneriler: 

 Etkileşimli tahtada oyun, yarışma ve testler hazırlanıp sınıfın tümünün derse 

katıl ımı sağlanmalı 
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 Sağlık derslerinde oyun hamuru temini i le birl ikte öğrenciler le üç boyutlu 

organlar oluşturulmalı 

 Simülasyon odası yapılarak kazanımların öğretimi sağlanmalı 

 Bazı derslerde materyaller öğrencilerle birlikte geliştiri lmeli  

 Öğrencilerden dersle i lgil i  kısa fi lmler çekmeleri istenmeli  

 Her ünite sonunda konuları hatır latacak şarkı sözleri yazılmalı 

 Şekillerin öğreti lmesi için çeşitl i  renk ve şekil lerde uçurtmalar hazırlanıp 

uçurtma günleri düzenlenmeli  

 Eğitici oyuncak müzeleri okulların bünyelerinde kurulmalı. 

 EBA da her konuya bir şarkı eklenmeli  

 

 

Materyallerinin İyileştirilmesine İlişkin Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl  Mill i  Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -

i lçe ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, fiziksel altyapının bir parça sı 

olarak öğretim materyallerinin nasıl  daha etkil i  ve veriml i  olarak geliştiri l ip 

uygulanabileceği  yönünde ortaya konulan gereks inimleri karşılayacak projeleri 

hayata.geçirecektir.
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C.3. Okul Binaları 

“Fiziki altyapı” teması kapsamında bir alt tema olarak “okul binaları”; eğitim-öğretim 

süreçlerinde okul binaları fiziki yapılarının iyileştiri lmesi ve okul binaları 

tasarımlarının nasıl daha etkil i ve verimli kıl ınabileceğini içermektedir. MEŞK projesi 

çalıştayında, okul binaları fiziki yapılarının iyileştiri lmesi ve okul binaları 

tasarımlarının nasıl  daha etkil i  ve verimli kıl ınabileceğine il işkin katıl ımcılara 

yöneltilen sorularla ortaya konulan görüşlerin analizi  yapılmıştır. Analizi  yapılan bu 

görüşlerden kendi içerisinde anlamlı bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde 

toplanmıştır.  

 
Şekil-13 Fiziki Altyapının iyileştirilmesinde okul binaları alt temasının  kapsamı 

 

C.3.1. Okul Binalarının İyileştirilmesi: Fiziki altyapı niteliğinin geliştiri lmesi teması 

kapsamında  “okul binaları” alt temasının bir boyutu olan “okul binalarının 

iyileştiri lmesi”; okul ların fiziki koşullarının, öğrenme-öğretme süreçlerini 

destekleyecek şekilde niteliklerinin geliştiri lmesine yönelik neler yapılabileceğini  

içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, okulların sahip olduğu fiziki 

koşullarının, öğrenme-öğretme süreçlerini destekleyecek şekilde hijyen ve konfor 

şartları ve kalitelerinin nasıl  geliştirilebileceğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“okullarda hijyen ve güvenlik sağlanması, fiziki koşulların iyileştirilmesi” başlıkları 

altında analiz edilmiştir. 

 

Okullarda hijyenin sağlanmasına il işkin görüş ve öneriler: 

 Temizlik ve hijyenin toplum sağlığındaki önemini belirten çalışmalar 

öğrencilerle birlikte yapılmalı 

 Okul temizlikleri temizleme makineleri i le yapılmalı 

1.  
Okul Binalarının 

İyileştirilmesi 

2.  
Okul Binalarının 

Tasarımı 
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 Her teneffüs lavabo, tuvalet ve koridorlar dezenfekte edilmeli  

 Sınıf anneleri seçilmeli, sınıfa peçete, ıslak mendil vs. temini için görevli  olmalı 

 Temizlik ve hijyen konusunda okul öğrenci meclisleri görevlendirilmeli  

 Temizlik planı oluşturularak günlük, haftalık ve aylık takibi yapılmalı 

 Ayda bir kez okullar i laçlatıl arak haşere temizliği yapılmalı 

 Sağlık görevlilerinin okul  ziyaretleri artırılmalı 

 Okul kantin ve yemekhaneleri her ay denetlenmeli  

 Öğrencilerin okul araç- gereç ve okul binasını güzel kullanması sağlanmalı, 

gerekl i  bilgilendirilmeler yapılmalı 

 Sorumluluk bil inci aşılanarak öğrencilerin sınıfları temiz tutma ları ve 

temizlemeleri istenmeli  

 Doktor ve hemşireler görevlendirilmeli  

 Her okula ayrı atık kutuları getiri l ip kullanılmalı  

 Okullara kadrolu temizlik elemanı alınmalı 

 Her okulda bir bayan hizmetli  bulundurulmalı 

 Yardımcı hizmet çalışanları da hizmet içi eğitime alınmalı 

 Temizlik hizmeti özel sektörden satın alınmalı. (hastaneler gibi)  

 

Okullarda güvenliğin sağlanmasına il işkin görüş ve öneriler: 

 Emniyet görevlileri okul giriş çıkış saatlerinde mutlaka okul önünde olmalı.  

 Okula erişim tek giriş ve çıkıştan sağlanmalı 

 Okul girişlerinde kimlik okuma sistemi kurulmalı 

 Çok yoğun okullarda özel güvenlik elemanı olmalı 

 Mutlaka gece bekçisi olmalı 

 

Okulların fiziki koşullarının iyileştiri lmesine il işkin görüş ve öneriler:  

 Okullarda revir kurulmalı  

 Isı yal ıtımı en iyi  şekilde sağlanmalı 

 Öğrenci-öğretmenlerin boş zamanlarında oturabil ecekleri banklar temin 

edilmeli  

 Okullarda ısınmada, aydınlatmada güneş enerjisi  ve rüzgar enerjisi  kullanılmalı.  

 Kantinler öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 

zenginleştiri lmeli  

 Akıll ı bina sistemleri kurulmalı 

 Öğrenci masa ve sandalyeleri ergonomik olmalı 

 Okulların ihata duvarları dış tehditler düşünülerek inşa edilmeli  
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 Okul bahçelerindeki yeşil  alanlar artırılmalı 

 Sınıflarda yahut koridorlarda öğrenci malzeme dolapları olmalı 

 Spor salonlarında duş olmalı 

 İhtiyacı olan her okula kalorifer ateşçisi görevlendirilmeli  

 Kalite artırım grupları oluşturulmalı. 

 Okul çevresinde satış yaptırılmamalı  

 Okul kameralarına uzaktan erişim izni verilmeli  

 Okulların hijyen ve güvenlik açısından karnesi olmalı 

 

C.3.2. Okul Binalarının Tasarımı: Fiziki Altyapı  teması kapsamında  “okul binaları” alt 

temasının bir boyutu olan “okul binalarının tasarımı”; okul binalarının başarıl ı ve 

üretken bir eğitimi desteklemesi, mutluluk ve güven hissi veren, çevreye ve doğayla 

uyumlu okul binalarının tasarlanmasına  yönelik neler yapılabileceğini  içermektedir. 

Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, okul binalarının başarıl ı ve üretken bir eğiti mi 

desteklemesi, mutluluk ve güven hissi veren, çevreye ve doğaya uyumlu okul 

binalarının tasarlanmasına yönelik neler yapılabileceğini  i l işkin belirttikleri görüş ve 

önerileri ; “okul bahçe ve oyun alanlarının tasarımı, derslik ve öğrenme ortamlarının 

tasarımı ve sosyal aktivite alanlarının tasarımı” başlıkları altında analiz edilmiştir 

 

Okul bahçe ve oyun alanlarının tasarımına il işkin görüş ve öneriler: 

 Okul bahçesinde öğrenci başına minimum düşen metrekare hesaplanarak 

okullara buna göre öğrenci alınmalı. 

 Okullarda öncelikle ağaçlandırma ve yeşil  ala nlar oluşturmaya önem verilmeli  

 Camdan yapılmış şeffaf odalar i le etkinlik yapan öğrencilerin diğer çocuklar 

tarafından görülmesi sağlanarak örnek oluşturulmalı  

 Özel hobi odaları kurulmalı 

 Zekâ oyun odaları kurulmalı 

 

Derslik ve öğrenme ortamlarının tasarımına il işkin görüş ve öneriler: 

 Enerj i  dönüşüm odaları oluşturulmalı 

 Öğrencilerin projeler üretebileceği çalışabi leceği laboratuvarlar bulunmalı 

 Konferans ve sanat etkinliklerinin sergilenebildiği çok amaçlı salonu olmalı. 

 Tek tip sıra ve perdeler yerine sınıfları öğrencilerin özelli klerine göre 

farklılaştırılmalı 

 Branş sınıfları olmalı 

 Değişik alanlarda atölyeler kurulmalı 
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 Küçük yaş grubu barındıran okullarda Montessori eğitimi ön pla nda tutularak 

okul tasarlanmalı 

 Finlandiya, İsviçre gibi eğitim seviyeleri yüksek ülkeler örnek alınmalı 

 Binaların yapımında öğrencilere "ne istersin" sorusu sorulmalı 

 

Okullarda sosyal aktivite ve dinlenme ortamlarının tasarımı görüş ve önerileri : 

 Koridorlar öğretmen ve öğrencilerin dinlenebileceği alanlar haline getiri lmeli  

 Okul koridorları daha sıcak bir görünüm için resim, tablo vb materyallerle 

donatılmalı 

 Her okulun yemekhanesi ve mutfağı olmalı 

 Okul duvarları her yaşa uygun olabilecek şekilde farklı şekilde boyanmal ı 

 Karanlık sınıflar ve aydınlatma sorunu çözülmeli  

 Okullarda veli  bekleme ve veli  görüşme odası olmalı 

 Öğretmenler odası dışında öğretmenlerin dinlenebilecekleri yerler olmalı 

 Kantinlerde kitaplık olmalı 

 

 

 

Okul Binalarının İyileştirilmesine İlişkin Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe 

ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, okul binalarının i l işkin; “okul 

binaları fiziki yapılarının iyil eştiri lmesi ve okul binaları tasarımlarının” nasıl  daha 

etkil i  ve verimli kıl ınabileceği yönünde ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak 

projeleri .hayata.geçirecektir.  
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C.4. Bahçe - Etkinlik Alanları 

“Fiziki altyapı” teması kapsamında bir alt tema olarak “okul bahçelerinin tasarımı”; 

okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini 

destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde nasıl  etkil i  ve verimli 

kılınabileceğini içermektedir. MEŞK projesi çalıştayında, okul bahçelerinin 

öğrencilerin, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini destekleyecek şekilde 

nasıl  etkil i  kıl ınabileceğine il işkin katıl ımcılara yöneltilen sorularla ortaya konulan 

görüşlerin analizi yapılmıştır. Analizi  yapılan bu görüşlerden kendi içerisinde anlamlı 

bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde toplanmıştır.  

 

C.4.1. Okul Bahçelerinin Düzenlenmesi: Fiziki altyapı niteliğinin geliştirilmesi teması 

kapsamında  “okul bahçeleri” alt temasının bir boyutu olan “okul bahçelerinin 

tasarımı”, okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

gelişimlerini destekleyecek şekilde nasıl  etkil i  kıl ınabileceğini içermektedir. Bunun 

için çalıştayda katıl ımcıların, okul bahçelerinin öğrencilerin, sosyal, kültürel, sanatsal 

ve sportif gelişimlerini destekleyecek şekilde nasıl  etkil i  kıl ınabileceğine il işkin 

belirttikleri görüş ve önerileri ; “bitki yetiştirilmesi ve hayvanların bakımı, oyun ve 

eğlence alanları ve öğrenme-araştırma alanları” başlıkları altında analiz edilmiştir  

 

Bitki ve hayvanların yetiştiri lmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Okul bahçelerinde çeşitl i  meyve ağaçları ve çiçek bahçeleri olmalı. Çiçek ekimi, 

bakımı, ağaç budama , toprağı hazırlama öğrencilerle birlikte yapılmalı 

 Okul ların botanik bahçeleri olmalı 

 Okul bahçelerinde hayvanları sevmek ve tanıtmak için hayvan köşeleri olmalı 

 

Oyun ve eğlence alanlarının düzenlenmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Antik tiyatro şeklinde uyarlanmış küçük tiyatro bölgesi  yapılmalı 

 Çocukların en çok ilgilendikleri spor branşları i le i lgili sahalara öncelik verilmeli  

 Öğrencilerin dışarıda dinlenebilecekleri üstü kapalı alanlar olmalı 

 Kantinin yaz aylarında dışarıda olması sağlanarak öğrencilerin bahçede 

oturabi leceği güzel alanlar sağlanmalı 

 Okullarda otopark olmalı 

 Okul bahçelerinde yürüyüş al anları, bisiklet yolları olmalı 

 Topun dışarı kaçmaması için gerekli  yerlere fi le veya tel çekilmeli  

 Okul bahçelerine çocukların oyun türlerine göre alanlar çizilmeli  

 Okul bahçe duvarları güzel sanatlar fakültesi öğrencilerince resimlenmeli  
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 Okul bahçeleri çevrenin kullanımına açılmalı 

 Bahçe zeminlerine resimler yapılmalı 

 Bahçeler ışıklandırılarak halı sahalar gibi gece de kullanılabilmeli  

 Satranç merkezleri oluşturulmalı 

 Bahçenin bir kısmı tente sistemiyle kapatılmalı 

 Okul basket ve voleybol direkleri sabit olmalı. Devrilme riski olmamalı 

 

Araştırma ve öğrenme alanlarının düzenlenmesine il işkin görüş ve öneriler: 

 Kil i le yapılmış eserlerin sergilenebileceği küçük masalar oluşturulmalı  

 Trafik konusunu işleyici mini parkur oluşturulmalı 

 Okul bahçelerine değişik faaliyet istasyonları kurulmalı  

 Gözlemevi yapılmalı 

 Pedalı çevrildiğinde elektrik üreten bisiklet yapılmalı  

 Çocuklara özel istediklerini söyleyebilecekleri serbest kürsüler olmalı  

 

 

Okul Bahçelerinin İyileştirilmesine İlişkin Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl Milli  Eğitim Müdürlüğü 2017-18 öğretim yıl ından itibaren, i l -i lçe ve okul 

yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, okul bahçeleri ve etkinlik alanlarının nasıl  

daha etkil i  ve verimli kıl ınabileceği yönünde ortaya konulan gereksinimleri 

karşılayacak projeleri hayata geçirecektir .   
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D. (E-TAKİP) DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİN TAKİBİ 

 

MEŞK Projesinin dört temasından biri  olan “dezavantajlı öğrencilerin takibi” teması 

kapsamında; “riskler ve önlemler” bir alt tema olarak belirlenmiştir. Bu alt tema 

kapsamında sahada neler yapılabileceğine il işkin düzenlenen MEŞK projesi 

çalıştayında; katıl ımcıların; akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum 

örgütleri temsilcileri, mill i  eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri, 

öğretmenler, veli ler ve öğrencilerin, dezavantajlı öğrencilerin takibine yönelik 

geliştirdikleri ve üzerinde uzlaştıkları görüş önerileri, her bir alt tema kapsamında 

analiz edilerek sunulmuştur   
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D.1.  Riskler ve Tedbirler 

“Dezavantajlı öğrencilerin takibi” teması kapsamında bir alt tema olarak “riskler ve 

tedbirler”; risk faktörleri, güvenliğin sağlanması, risk tespiti, dezavantajlı öğrencilere 

desteği içermektedir. MEŞK projesi çalıştayında; risk faktörleri, güvenliğin 

sağlanması, risk tespiti, dezavantajlı öğrencilere desteğe yönelik etkil i  çözümlerin 

nasıl  üretilebileceğine il işkin katıl ımcılara yöneltilen sorularla ortaya konulan 

görüşlerin analizi yapılmıştır. Analizi  yapılan bu görüşlerden kendi içerisinde anlamlı 

bir içerik oluşturanlar belirl i  alt kategorilerde toplanmıştır.  

 

 
Şekil-14:  Dezavantajlı öğrencilerin takibinde riskler ve tedbirler alt temasının  kapsamı 

 

D.1.1.  Risk Faktörleri: Dezavantajlı öğrencilerin takibi teması kapsamında  “riskler ve 

tedbirler” alt temasının bir boyutu olan “risk faktörleri”, dezavantajlı öğrencilerin 

sahip olduğu olası risk faktörlerini nasıl  ortadan kaldırılabileceğini  içermektedir. 

Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, dezavantajlı öğrencilerin sahip olduğu olası risk 

faktörlerini nasıl  ortadan kaldırılabileceğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“dezavantajlı öğrenciler için risk oluşturacak alanlar ve okullarda alınabilecek 

güvenlik tedbirleri” başlıkları altında analiz edilmiştir 

 

Okullarda öğrenciler için risk oluşturacak alanlara i l işkin görüşler: 

 Madde bağımlıl ığı 

 Cinsel istismar 

1.  
Risk Faktörleri 

2. 
Güvenliğin 
Sağlanması 

3.  
Risklerin Tespiti 

4. Dezavantajlı 
Öğrencilere 

Destek 



MEŞK Projesi Çalıştayı 85 

 Fiziki yetersizlikler 

 İnternet bağımlıl ığı 

 Sokak çeteleri  

 Sosyal medya ve TV dizileri  

 Sosyo ekonomik durum 

 Siber zorbalık 

 Davranış bozukluğu gösteren öğrenciler  

 Sürekli  devamsızlık yapan öğrenciler  

 Psikolojik sorunlu öğrenciler  

 Parçalanmış aileler 

 Aile içi şiddet 

 Öğretmene şiddet  

 

      Okullarda dezavantajlı öğrencilerin karşılaşabileceği  problemlere i l işkin görüşler: 

 Rehber öğretmen yetersizliğinden kaynaklı problemler. 

 Akran zorbalığı karşısında okul i daresi ve öğretmenlerden destek görememe. 

 Öğrencilerin kendilerini ifade etmede yeterli  destek görememesi, engellenmesi  

 Fakir öğrencilerin kendilerini zayıf hissetmesi. 

 Okul çevresinde trafik güvenliğinin sağlanamaması. 

 Okul yakınlarında silahlı çatışma yaşanması. 

 Taşımalı eğitimde trafik sorunu olması. 

 Okul duvarlarından yabancı kişilerin içeri girmesi. 

 Velilerin diğer öğrencilere şiddet uygulaması. 

 Öğrencilerin okul çevresinde kendisinden yaşça büyüklerle samimi olması. 

 Öğretmen gruplaşmaları 

 Okul dışı ortamların yeterince kontrol edilmemesi  

 Birden çok okulun yan yana olması 

 Ortaokullarda liselerde öğretmen yetersizliği  

 Ücretli  öğretmen sayısının fazlalığı 

 Okul çevresindeki i şletmeler (internet kafe v.s) 

 

D.1.2. Güvenliğin Sağlanması: Dezavantajlı öğrencilerin takibi  teması kapsamında  

“riskler ve tedbirler” alt temasının bir boyutu olan “güvenliğin sağlanması”, 

dezavantajlı öğrencilerin sahip olduğu olası risk faktörlerini nas ıl  ortadan 

kaldırılabileceğini  içermektedir. Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, dezavantajlı 

öğrencilerin sahip olduğu olası risk faktörlerini nasıl  ortadan kaldırılabileceğine 
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i l işkin belirttikleri görüş önerileri ; “dezavantajlı öğrencilere ilişkin güvenlik tedbirleri” 

başlıkları altında analiz edilmiştir  

 

Okullarda alınacak güvenlik tedbirlerine il işkin görüş ve öneriler: 

 Çocuk istismarcılarına karşı öğrenci ve velilerin bil inçli  olmaları sağlanmalı 

 Küçük kaza ve yaralanmalar için okullarda sağlık görevlileri olmalı 

 Binanın fiziksel alanlarının güçlendirilmeli (demir kapı, lavabo vs.) 

 Mahalle içi kavgaların okula yansıması engellenmeli  

 Taşımalı sistemde hostes sayısı artırılmalı 

 Yatıl ı okullardaki yurt, pansiyon risk faktörleri ortadan kaldırılmalı.  

 Yabancı kişilerin okullara giriş çıkışlarının kontrolü sağlanmalı 

 Belli  dönemlerde öğrencilere kan, idrar tahlil leri yapılmalı 

 Fiziki mekanlarda öğrencileri yara layabilecek malzeme bulunmamalı 

 Laboratuvardaki  malzemeler daha iyi korunmalı 

 Rehber öğretmenlerin çalışma saatleri artırılmalı 

 Okul oyun alanlarının tüm öğrencilere yeterli  olmalı 

 Öğrenci tüm ihtiyacını okul içerisinde gidermeli  

 Velilerle i letişim artırılmalı 

 Ödül ve cezalar zamanında uygulanmalı 

 Nöbetçi öğretmen sayısı artırılmalı 

 Velilere 1. derste devamsızlık bilgisi ulaştırılmalı 

 

D.1.3. Risklerin Tespiti: Dezavantajlı öğrencilerin takibi  teması kapsamında  “riskler 

ve tedbirler” alt temasının bir boyutu olan “risklerin tespiti”, dezavantajlı 

öğrencilerin sahip olduğu olası risklerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini içermektedir. 

Bunun için çalıştayda katıl ımcıların, dezavantajlı öğrencilerin sahip olduğu olası 

risklerin nasıl  ortadan kaldırılabileceğine il işkin belirttikleri görüş ve önerileri ; 

“rehberlik hizmetlerinden yararlanma ve okul içi ve dışı uygulamalar” başlıkları 

altında analiz edilmiştir 

 

Rehberlik hizmetlerinden yararlanmaya i l işkin görüş ve öneriler: 

 Önleyici rehberlik çalışmaları yapılmalı 

 Okul yönetimi rehber öğretmenlerle aylık değerlendirme toplantıları yapmalı 

 Okul rehberlik servilerini güçlendirecek çalışmalar yapılmalı 

 Rehber öğretmen okula uygun anketler geliştirmeli  
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 Öğrenci ve aileleriyle uzman kişiler tarafından toplantılar yapılmalı, okullarda 

uzmanlar tarafından seminerler düzenlenmeli  

 Her ay değerler eğitimi i le i lgil i  pano hazırlanarak dikkat çekilmeli  

 Rehber öğretmenler okul dışında da öğrencilerle buluşmalı , vakit geçirmeli  

 Psikolojik baskının nasıl  olduğu ve çocuğun kendisini bu baskıdan nasıl  

koruyabileceği, haklarının nel er olduğu öğrenciye anlatılmalı 

 Velilere anlık bilgilendirme yapılmalı 

 

Okul içi ve dışı uygulamalara il işkin görüş ve öneriler: 

 Velilerin okulda sınıflara kontrolsüz girişleri engellenmeli  

 Disiplin kurulları daha aktif çalışmalı ve yetkilendirilmeli  

 Sınıf öğretmeni ev ziyaretleri yapmal ı 

 Öğrenci tanıma fişi  doldurulmalı 

 ŞÖK toplantıları daha sık yapılmalı 

 Sabahları bütün okul personeli ve öğrencilerin katıldığı spor etkinliği yapılmalı 

 Merdivenler için gerekli  güvenlik önlemleri alınmalı 

 Öğretmenler öğrencilere aidiyet duygusu aşılamalı 

 İş sağlığı ve güvenliği görevlendirmeleri yapılmalı 

 Ders aralarında klasik müzik yayını yapılmalı 

 Mahalle muhtarı zümre ve şube toplantılarına katılmalı 

 

D.1.4. Dezavantajlılara Destek: Dezavantajlı öğrencilerin takibi  teması kapsamında  

“riskler ve tedbirler” alt temasının bir boyutu olan “dezavantajlılara destek”, 

dezavantajlı öğrencilerin sahip olduğu risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin 

ne gibi desteklerin sağlanabileceğini içermektedir. Bunun için çalıştayda 

katıl ımcıların, dezavantajl ı öğrencilerin sahip olduğu olası risk faktörlerini n ortadan 

kaldırılmasına il işkin ne gibi desteklerin nasıl  sağlanabileceğine i l işkin görüş ve 

önerileri ; “psikolojik ve diğer sosyal hizmetlerin sunumu ve okul içi eğitsel destek 

hizmetlerinin sunumu” başlıkları altında analiz edilmiştir .  

 

Psikolojik ve diğer sosyal destek hizmetlerin sunumuna il işkin görüş ve öneriler : 

 Aile içi i letişimin güçlendirmesine yönelik bilgilendirmeler yapılmalı. 

 Çocuk ve ailelerle danışma seansları yapılmalı 

 Dezavantajlı öğrenciler için e-okul modülüne psikolojik durum 

değerlendirmesinin işlenebileceği modüller eklenmeli  

 Her okula Aile Sosyal Politikalar İl  Müdürlüğü uzmanı görevlendirilmeli  
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Korunmaya alınan çocukların barındığı yerdeki personel seçimi özenli yapılmalı 

 Sağlık Müdürlüğü,  Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 

i le ortak bir veri tabanı geliştiri lmeli  

 Rehber öğretmen ve psikologlar eşliğinde özel toplanma günleri yapılmalı 

 Çocuklara zararlı alışkanlıklar  i le i lgil i  eğitimler verilmeli  

 Sorunların yoğun olduğu bölgelerde danışma birimleri kolay ulaşılabilir olmalı 

 

Okul içi eğitsel destek hizmetlerinin sunumuna il işkin görüş ve öneriler : 

 Dezavantajlı gruplar i le i lgil i  öğretmenlere eğitimler verilmeli  

 Dezavantajlı çocukların i lgi-yetenekleri  doğrultusunda yönlendirmeler yapılmalı 

 Takip sistemine öğrencinin günlük davranışları işlenmeli, gelişimi izlennmeli  

 Spor ve müzik i le bu çocuklar rehabilite edilmeli  

 Çocuklara sosyal etkinlikler düzenlenmeli  

 Okul aile birlikleri aktif kullanılmalı 

 Bu öğrencilere ders dışı farklı eğitim programları uygulanmalı 

 Şube ve rehber öğretmenler tarafından alan taraması yapılmalı 

 

Dezavantajlı Bireylerin Desteklenmesine İlişkin Yönelik Sorumluluklarımız! 

Kırklareli  İl  Mill i  Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim- öğretim yıl ından itibaren, i l -

i lçe ve okul yönetimleri i le öğretmenlerin işbirliğinde, okullarda dezavantajlı 

bireylerin sahip olduğu olası risk faktörlerinin nasıl  ortadan kaldırılabileceğine 

yönelik ortaya konulan gereksinimleri karşılayacak projeleri hayata geçirecektir. 
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E. SONUÇ 

MEŞK projesi , Kırklareli  eğitim vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Orta ve uzun 

vadede Kırklareli  i l inde eğitim; eğitim niteliği, öğretmen niteliği, okulların fiziki alt 

yapıları ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu alanlarında 

başarı örnekleri  ortaya koymayı ve ulusal düzeyde eğitim nitelik ve kalitesine somut 

katkılar sunmayı hedeflemektedir. Bu temel hedeften hareketle MEŞK Projesi 

Çalıştayı’nda eğitim kurumuyla i lgili paydaşlar; akademisyenler, sosyal çalışmacılar, 

yerel yönetimler, veli ler, sivil  toplum örgütleri, eğitim sendikaları, i l -i lçe-okul 

yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin; eğitimin  niteliği, öğretmen niteliği, 

okulların fiziki alt yapıları ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim sistemine 

entegrasyonuna il işkin ortaya koydukları sahadaki gereksinim, beklenti ve sorunların 

projelendirilerek yerinde çözüme dönüştürülmesi, Kırklareli  eğiti mine başarı ve 

kalite sağlayacaktır. Ayrıca bu projeler web tabanlı bir portal üzerinden izlenecek ve 

değerlendirilecektir. Bunun için MEŞK Projesi Çalıştayı’nda aşağıda belirten tema ve 

alt temalarla i lgil i  ortaya konulan, gereksinim, beklenti ve sorunlar , 2017-2018 

öğretim yıl ından itibaren projelendirilerek çözümler üretilmesi yoluna gidilecektir.   

 Eğitimin Niteliğiyle İlgili Gereksinim ve Sorunlar 

 Akademik Başarıyla İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Değerler Eğitimiyle İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Okul-Aile-Toplumla İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Sosyal-Kültürel Faaliyetlerle İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Öğretmen Niteliğiyle İlgili Gereksinim ve Sorunlar  

 Hizmetiçi Eğitimle İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Mesleki Gelişimle İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Motivasyonla İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Eğitimde İyi Uygulamaların Paylaşımıyla İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Fiziki Alt Yapıyla İlgili Gereksinim ve Sorunlar 

 Donanımla İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Materyal lerle İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Okul Binalarıyla İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Bahçe-Etkinlik Alanlarıyla İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  

 Dezavantajlı Öğrencilerle İlgili Gereksinim ve Sorunlar  

 Riskler ve Tedbirlerle İlgil i  Gereksinim ve Sorunlar  
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