ÖNSÖZ
Bir ülkenin kalkınabilmesi için eğitime yapılacak yatırım çok
önemlidir. Eğitimden taviz vermeyeceğiz ve ilimiz olarak eğitimde
kaliteyi artırmak için çalışıyoruz. Bunun için yoğun gayret sarf ediyoruz.
Balıkesir’de eğitim kalitesini arttırmak için BENGİ Proje'sini hayata
geçirmeye hazırlanıyoruz.
Eğitim-Öğretim bir bütündür. Sadece öğretim tarafıyla
ilgilendiğimiz zaman çok iyi doktorlar, mühendisler, bilim adamları
yetiştirebiliriz. Ancak 15 Temmuz sürecinde gördük ki, sadece öğretim
ülkemizi daha ileri seviyelere taşımaya yetmez. Eğitim ve Öğretimi
harmanlayarak önce iyi insan yetiştirmeliyiz.
Bir proje için olmazsa olmaz en önemli iki özellik vardır.
Bunlardan bir tanesi çarpan etkisinin olması, diğeri de sürdürülebilir
olmasıdır. Devamlılık etkisiyle birlikte projenin etkileri bütün topluma
sirayet edecektir. Proje, sadece öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle
sınırlı değildir. Yaşadığımız şehirde bilginin topluma ulaşması
noktasındaki çalışmalarımızı en aktif şekilde gerçekleştireceğiz.
Toplumun her kesimine her kademesi ile eğitim ve bilgilendirme
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çalışmalarımız olacaktır. Bunlar dolaylı olarak bu projeye destek
verecek çalışmalardır. Temas edemediğimiz bir öğrenci, bir veli, bir sivil
toplum kuruluşu kalmayana kadar gayretlerimiz devam edecektir.
Balıkesir genelinde akademik anlamda önemli başarılarımız
mevcut olsa da akademik başarıyla birlikte mesleki açıdan da yükseliş
ivmesine ihtiyacımız var. Eğitim alanında, küçük bütçelerle hukuk
çerçevesi içerisinde kendi hedeflerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor.
Balıkesir'de eğitimde bir farkındalık oluşturmalıyız. Bir
öğretmen her şeyi değiştirebilir. Şuna inanıyorum ki eğitim kadrosu
isterse bir hareket başlatabilir. Bir kıpırtı yaratabilir. Benim öğretmenim
dokunarak birçok şeyi başarabilir. Balıkesir'de eğitimi konuşulur hale
getirmek temel düsturumuz olacaktır.
Birlikte alınacak kararların sahadaki uygulamalardan çok daha
faydalı olacağına inanıyorum. BENGİ Projesi, Milli Eğitim Bakanlığımızın
politikalarına uygun olarak hazırlandı. Bu proje ile eksik kaldığımız,
aksattığımız, başaramadığımız, başarmakta çok zorlandığımız alanları
tartışarak vizyon ve hedefler oluşturacağız.
Çocuklar geleceğin mimarlarıdır. Çocuklarımız bizim
geleceğimizdir. Çocuklarımızı iyi yetiştirebilirsek, onları erdemli birer
birey yapabilirsek yarının Türkiye'sini bu gençlerimiz ile inşa edeceğiz.
Biz bu işi sahiplendik. Hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.
Bu projeye inanmak gerekiyor. Bu proje geleceğe hazırlıktır.
Çalıştayda, emeği gecen tüm kurumlara, kuruluşlara,
belediyelere, eğitim ile ilgili tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor,
başarılı çalışmalarınızın artarak devamını temenni ediyorum.

Ersin YAZICI
Balıkesir Valisi
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GİRİŞ
Eğitim zor ve dikkat isteyen bir süreçtir. Büyük mütefekkir
Nurettin Topçu’nun, “Bir neslin kurtuluşunu ancak maarifin
yükselmesinde aramak lazımdır.’’ sözünden hareketle okullarımızda
sevgi iklimi oluşturarak çocuklarımızı, karakteri düzgün, sözünü tutan,
okuyan, araştıran, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, insan
haklarına saygılı, kendine güvenen bireyler olarak hayata, mesleğe ve
üst öğrenime hazırlamanın gayreti içerisindeyiz.
Balıkesir Valiliğinin himayesinde yürürlüğe konulan Balıkesir
Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler, Balıkesir Üniversitesi, STK’lar,
diğer kamu kurum ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştirilecektir.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine çıkarma ideali ve 2023-2071 hedeflerimiz
doğrultusunda vizyonu güçlü 14 bin eğitim personeli ve 183 bin
öğrencimiz ile birliktelik ruhu içinde BENGİ projesi üzerinde titizlikle
durmaktayız.
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Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın artmasını
hedefleyen BENGİ projesiyle her okul, ihtiyaç ve özelliklerine göre bir
eğitim programı geliştirecek ve hiçbir kurum diğeriyle yarışmadan
kendi niteliğini artıracak, fen, matematik, teknoloji ve mühendislik
alanlarına ilgi duyan ve akademik başarıları yüksek öğrencilere 19 adet
STEM merkezinde, yaptıkları faaliyetlerle kendilerini ifade etme imkanı
sunacaktır. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve
öğretmenlerini de alanları ile ilgili sektörle buluşturup, okul sonrası
istihdam sağlamak için çalışmalar gerçekleştirecektir. Bunun yanında,
sosyal – kültürel - sportif ve sanatsal alanlarda yetenekli öğrencileri
tespit edip, yetenekleri doğrultusunda ulusal - uluslararası düzeye
ulaşmalarını sağlayacak ve bütün bu çalışmaları değerler eğitimiyle
ilişkilendirerek değerler eğitimini, eğitimin her alanına yayıp yaşanabilir
kılacaktır. Ayrıca, özel eğitim ve rehberlik servisi aktif kullanılarak, özel
eğitime ihtiyacı olan özel çocuklarımız, yüzde yüz eğitime erişecektir.
Öğrenci, öğretmen ve okul tarafından yapılacak olan tüm bu çalışmalar
geliştirdiğimiz bir yazılım ile izlenecek, rehberlik edilip, destek
verilecektir.
Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’nın himayesinde, 20 İlçe
Kaymakamımız, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri, 20 İlçe Milli
Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görev yapan tüm
yöneticiler, ilimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcileri,
okul müdürleri ve alanında uzman öğretmenlerin katılımıyla Balıkesir
Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi Çalıştayı
gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda oluşturulan 8 çalışma grubu (Temel
Eğitim, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme,
Özel Eğitim ve Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim
Kurumları ve Din Öğretimi), akademik başarı, değerler eğitimi, sosyalkültürel-sportif-sanatsal faaliyetler, okul-aile-toplum ilişkisi ana
başlıkları çerçevesinde 2 gün süresince ve 4 oturum halinde bir araya
gelip kendi aralarında tartışarak çalışmalarını tamamlamıştır. BENGİ
Çalıştayına toplam 457 bildiri başvurmuş, seçilen 44 bildiri
moderatörler tarafından kapanış töreninde sunulmuştur.
IV

Devletimiz eğitimde çağ kapatıp çağ açacak, asrın projelerine
imza atarak gelişmiş ülkeler arasında seçkin yerini alma yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir. Ülke genelinde uygulamaya konulan projeler
ışığında Balıkesir Valiliğinin himayesinde yürürlüğe konulan Balıkesir
Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesinin fedakâr
öğretmenlerimiz ve değerli yöneticilerimiz ile birlikte ilimizi eğitimöğretim alanında ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum.
Mevlana Celaleddin Rumî’nin pergel örneğinde ifadesini bulan,
bir ayağı kültürel-manevi değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı
dolaşabilen bir nesil yetiştirme hedefimizi gerçekleştirme
sorumluluğunu üstlenirken başta Valimiz Sayın Ersin YAZICI olmak
üzere desteğini esirgemeyen tüm katılımcılara eğitim camiamız adına
şükranlarımı sunuyorum.

Şahan ÇÖKER
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü
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SORUNSUZ BİR EĞİTİM SORUNLARI GÖRMEKLE BAŞLAR…
İnsanları toplum içinde yücelten, toplumları da milletler
seviyesinde güçlü kılan en önemli şey, eğitim / öğretime verilen önemle
doğrudan alakalıdır. İçinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmek ve
küreselleşen dünyada önemli bir yere sahip olabilmek için, eğitim çok
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yüksek
olması, nitelikli iş gücü ve dinamik bir toplumun bütünlüğünü de meydana
getirmektedir. Bu nedenle, eğitimde yapı taşı görevini üstlenen eğitim
kurumlarının, nitelikli insan yetiştirmede ve ülkenin refah düzeyinin
artırılmasındaki rolü hayati bir önem taşımaktadır. Benzer alanlarda
çalışan Milli Eğitim ve Eğitim Fakültesi gibi kurumların işbirliği içinde olması
da kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından oldukça önemlidir.
Üniversitelerin temel görevi olan bilimsel çalışmalar yapma ve
bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşma işlevi gereği, üniversitelerin
işbirliğine ve etkileşime açık olması gereklidir. Öğretmen yetiştiren
kurumlar olan eğitim fakültelerinin de bu bağlamda çalışmalarını, eğitimöğretimle ilgili tüm kesimlerle paylaşması bir görev ve zorunluluktur.
Temelleri 1910 Karesi Darilmuallimini ile atılan asırlık tecrübesiyle
kaliteli eğitimin öncüsü olan Necatibey Eğitim Fakültesi, geçmişten gelen
tüm birikimlerini kullanarak özelde Balıkesir, genelde ise Türk Milli
Eğitiminde kendisine düşen görev ve sorumlulukların farkındadır. Bu
bağlamda, Necatibey Eğitim Fakültesi, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile
işbirliği içinde, Balıkesir ili genelinde eğitim-öğretimin kalitesini artırmak
amacıyla her türlü proje ve çalışmaya katkı vermeye hazırdır.
Günümüzde bilgi çok hızlı bir şekilde değişmekte ve
yenilenmektedir. Bilgiye hızla ulaşma, bilgileri kullanarak yararlı hale
dönüştürme, yeni bilgiler üretme, bilgi teknolojilerini verimli kullanabilme
ve sistem kurma temel güç haline gelmiştir. BENGİ, işte böyle bir sistemin
ayak sesleridir. BENGİ projesi, yarınımızın ve geleceğimizin teminatı sevgili
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çocuklarımızı ve gençlerimizi daha iyi eğitecek bir eğitim sisteminin
oluşturulmasında Balıkesir için bir milat olma niteliğindedir.
Balıkesir’deki eğitimin niteliğini geliştirmek amacıyla, il ve
ilçelerdeki mülki idare amirlerinin, milli eğitim ve okul müdürlerinin,
öğretmen ve öğretim elemanlarının “EĞİTİM” başlığı altında bir araya
gelmiş olmaları Balıkesir’in eğitim hayatında çok güzel şeylerin olacağını
müjdelemektedir.

Prof. Dr. Fatih SATIL
Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı

VIII

BALIKESİR’DE EĞİTİMİN NİTELİĞİ VE BENGİ PROJESİ
Balıkesir’de eğitimdeki akademik başarının Türkiye ortalamasının
üzerinde olması şehrimiz ve ülkemiz için oldukça sevindirici bir sonuç.
Ama bu durum eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin
geliştirilmesi; kişisel ve toplumsal yapımızı güçlendirecek değerler
eğitiminin daha işlevsel boyutlar kazanması için çalışmalar yapılması;
öğrencilerimizin sosyal sanatsal sportif yeteneklerinin ciddi taramalarla
belirlenmesi ve bu yeteneklerin geliştirilmesi için uygulama imkanlarının
oluşturulması; öğrenci, okul ve aile işbirliğinin katılımcı bir bakış açısıyla
yeniden düzenlenmesi çerçevesinde şehrin bütün kurumlarıyla işbirliği
içinde çalışması gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor.
Sevindirici olan şu ki Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
Cunda’da düzenlediği benim de katıldığım Bengi çalıştayında bu
problemlerin neredeyse tamamının masaya yatırıldığına şahit oldum.
Kuşkusuz bunda, il yönetiminde birinci önceliği eğitim olan Vali Ersin Yazıcı
ve eğitimde veri bilgilerinin organizasyonuna, problemlerin çözümü için
kontrol edilebilirliğine önem veren Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker’in
katkısı çok büyük.
Amacı “eğitimde niteliği geliştirme ve izleme” olan BENGİ projesi
bir çatı proje. Bir yandan akademik başarının yükselmesi, değerler
eğitiminin olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturması; sosyal, kültürel ve
sanatsal yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi için görüşleri, önerileri ve
kararları organize derken bir yandan da bunların ne oranda gerçekleşip
gerçekleşemediğini kontrol edecek bir mekanizma/bir web programı
kurmaya çalışıyor. Doğrusu bu çatı proje, eğitimde yenilikçi ve ufuklu bir
bakış açısını ortaya koymaktadır.
Bu vesile ile Balıkesir’de eğitimin bütün boyutlarının geliştirilmesi
için çaba sarf eden yöneticileri, öğretmen ve akademisyenleri kutluyorum;
bu çabalarının olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum.

Prof. Dr. Mehmet Narlı
Balıkesir Üni. Fen Edebiyat Fak. Dekanı
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ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ
BÖLÜM I
AKADEMİK BAŞARI
1. Aynı okul türlerinde ortak sınav yapılmalı ve bu sınavlar yazılı notu
olarak girilmeli,
2. Ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren son sınıf öğrencilerinin
başarı takibinin yapılabilmesi için "Kariyer Danışmanlığı" sistemi
getirilmeli,
3. Okul yönetimince, DYK kurslarına bütün öğrencilerin katılımı ve
devamlılığını sağlamak için veliler bilgilendirilerek destek istenmeli,
4. Öğrencilerin yeteneklerine uygun meslekleri tanımaları ve seçmeleri
için "Meslek Tanıtım Gezileri" yapılmalı, meslek temsilcilerinin okul
ziyaretleri ile birlikte konferans vermeleri sağlanmalı ve "Kariyer
Danışmanlığı" faaliyetleri yoğunlaştırılmalı,
5. Tüm öğretmenlerin, öğretim yöntem ve teknikleri hakkında
bilgilendirmek amacıyla teknolojik pedagojik alan bilgisini
geliştirecek hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı sağlanmalı,
6. Başarılı çalışma yapan öğretmen ve personelin moral ve
motivasyonunu artırmak için ödüllendirme sistemine işlevsellik
kazandırılmalı,
7. Başarılı öğrencilerin yanında sınavlarda en çok sıçrama yapan
öğrenciler de ödüllendirmeli,
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8. Öğrencilerin TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına
katılımı teşvik edilmeli,
9. Hızlı okuma, kavrama, verimli çalışma ve sınav stresini yenme
teknikleri konusunda öğrencilere eğitim verilmeli,
10.İlimizde her çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanması için
gerekli tedbir alınmalı,
11.Öğrencilerin kendini ifade edebilme yeteneklerinin akademik
başarıya etkisini artırıcı çalışmalar yapılmalı,
12.FATİH projesi bileşenlerinin ve EBA portalının etkili ve verimli
kullanımı için çalışmalar yapılmalı,
13.Sınıf içi ölçmeler BENGİ yazılımı içerisindeki sınav modülünden
yapılmalı ve analizler yöneticiler tarafından takip edilmeli; modül
üzerinden yapılacak ve bölgesel eğitim araştırmalarından elde
edilecek raporlara göre eğitim stratejileri belirlenmeli,
14.İl ve İlçe merkezlerinde STEM eğitim merkezi kurularak STEM
öğretmen eğitimleri verilmeli; okullarda STEM birimleri kurularak
STEM uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.
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BÖLÜM II
DEĞERLER EĞİTİMİ
1. Okullarımızda yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve ders
içeriği değerler eğitimi temalarıyla ilişkilendirilmeli,
2. Değerler eğitimine, örgün ve yaygın eğitimde, bütün kurslarda,
belirli bir program dahilinde ve sohbet havasında yer verilmeli,
3. Değerler eğitimi çalışmaları kapsamında okul bölgelerindeki huzur
evleri, şehit aileleri ve özellikle de 15 Temmuz şehit ve gazi
ailelerine yönelik ziyaret ve ortak etkinlikler yapılmalı,
4. Okullarımızda düzenlenecek program dahilinde, münazara ve panel
çalışmaları yapılmalı, örnek şahsiyetler, uzman konuşmacılar okula
davet edilmeli, sevgi, hoşgörü, empati, doğruluk gibi konularda
yarışmalar düzenlenip öğrenciler ödüllendirilmeli,
5. Parçalanmış aile çocukları ile dezavantajlı sosyal ortamdan gelen
öğrenciler, uygun değerleri kazanmaları için bireysel olarak takip
edilmeli,
6. Öğrencilerimize vatan, millet sevgisi kazandırmak, tüm
şehitlerimizin, özellikle de 15 Temmuz şehit ve gazilerin hatırasını
yaşatmak için alan gezileri düzenlenmeli, görsel materyallerle bilgi
verilmeli, şehit aileleri ile gaziler okula davet edilmeli,
7. Ahilik kültürünün çocuklarımızda davranış haline gelebilmesi için
etkinlikler düzenlenmeli,
8. Öğrenciler, okulda ders dışı sürelerde de değerlerimize uygun
davranışları takip edilmeli ve güzel davranış sergileyen öğrenciler
ödüllendirilmeli,
9. Değerler eğitimi,
getirilmelidir.

şekilcilikten
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kültürü

haline
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BÖLÜM III
SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL FAALİYETLER
1. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ders
saatlerine zorunlu kitap okuma süreleri eklenilmeli, imza günleri ve
çeşitli okuma faaliyetleri düzenlenmeli,
2. İlçelerdeki yetenekli öğrenciler tespit edilerek, onların ilgi ve
istekleri doğrultusunda halk eğitim bünyesinde kurulacak
atölyelerde yazarlık, fotoğrafçılık, ressamlık, müzik, tiyatro, kısa film
vs. yönlendirilip bu sürece velilerin de etkin katılımı sağlanmalı,
3. Okullarımızda akıl oyunları atölyeleri yaygınlaştırılmalı; resim, şiir,
tiyatro, halk oyunları, koro, münazara grupları oluşturulmalı ve
okuldaki her öğrenci en az bir faaliyet içerisinde yer alması
sağlanmalı,
4. Öğrencilerin çevrelerini tanıması için tarihi ve kültürel geziler
yapılmalı,
5. Doğaya karşı duyarlılığın artırılması amacıyla projeler geliştirilmeli,
6. Toplumda dezavantajlı olan ve risk altında bulunan engelli
öğrenciler ve ailelerinin diğer öğrenciler ve aileleriyle ortak
faaliyetlere katılımı sağlanmalıdır.
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BÖLÜM IV
OKUL-TOPLUM-AİLE İLİŞKİSİ
1. Okul yöneticisi ile öğretmenler tarafından veli ziyaret ve
görüşmeleri planlı bir şekilde yapılmalı, okul-veli işbirliği etkin hale
getirilmeli,
2. Velilerin okul ziyaretlerini teşvik etmek için öğrencilerin de görev
aldığı, "Meslek Tanıtım Günleri" yanında kahvaltı, kermes, aşure
günleri gibi etkinlikler düzenlenmeli,
3. Velilere ihtiyaçları doğrultusunda, okullara davet edilen uzman
kişiler tarafından seminer ve kurslar düzenlenmeli; özellikle 0-18
aile eğitimi gibi modüler programlar uygulanmalı,
4. Okullarda yürütülen sosyal sorumluluk vb. projelere velilerinde
katılımı sağlanmalı,
5. Davranışlarında ve başarısında yükselme görülen öğrenciler ile
veliler çeşitli şekillerde ödüllendirilmeli,
6. Okulun geliştirilmesi için alınan kararlarda mümkün olduğunca veli
katılımı sağlanmalı ve veli görüşleri alınmalı,
7. Velilerimize EBA hakkında bilgi verilerek EBA' nın öğrenciler
tarafından doğru kullanımı sağlanmalı,
8. Ailelere, evde çocuklarıyla birlikte kitap okuma ve birlikte zaman
geçirme konusunda bilgi verilmeli,
9. Yetim, öksüz ve parçalanmış aile çocuklarının sağlıklı gelişiminin
desteklenmesi için ailenin diğer bireyleriyle işbirliği yapılmalı,
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10.Özellikle meslek liselerinde okuyan sosyo-ekonomik durumu iyi
olmayan öğrencilerin sektörlerden burs alması sağlanmalı,
11.İlimizde mesleki fuarların düzenlenmesi için meslek örgütleri,
STK'lar ve meslek odalarıyla işbirliği yapılmalı,
12.Sektörlerle görüşülerek Balıkesir'in geleceğe dönük istihdam ihtiyacı
tespit edilmeli, meslek liselerinde açılacak dal ve alanlar buna göre
planlanmalı,
13.Büyük işyerlerinin içinde mesleki eğitim merkezine bağlı derslikler
açılmalı,
14.Meslek dersi öğretmenlerinin hizmetiçi eğitimleri sektör içinde
yapılmalı,
15.Sosyal-kültürel faaliyetlerde belediye, kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği yapılmalıdır.

9

ÇALIŞMA KOMİSYON RAPORLARI
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1. TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
1.1. Akademik Başarı
 Öğrencilere sosyal medyanın doğru kullanımı için bilişim
uzmanları tarafından eğitimler düzenlenmeli,
 "Eğitim Koçluğu" yapılmalı,
 Her öğretmenin kazanım değerlendirmeleri okul ve öğretmen
bazlı olarak hazırlanmalı,
 Hafıza teknikleri konularında öğretmenlere hizmet içi eğitim
verilmeli,
 Okul olgunluğu
bilinçlendirilmeli,

konusunda

 Öğrencinin sınav yönetimi
amacıyla eğitimler verilmeli,

veliler

konusunda

ve

öğretmenler

bilgilendirilmesi

 Ders araç ve gereçleri dışındaki kişisel elektronik cihazlar (cep
telefonu, çağrı cihazı) kullanımı konusunda tedbirler alınmalı,
 Okullarda öğrencilerin gelişimini takip edecek değerlendirme
komisyonları kurulmalı,
 Öğretmenler, ÖYT ile ilgili hizmet içi eğitimlere alınmalı,
 Branşında farklılık gösteren öğretmenler tarafından eğitimler
verilmeli (örneğin; sınıf öğretmenlerine matematik dersini
öğrencilere sevdirilmesi konusunda eğitimlerin verilmesi gibi),
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 Kitap okuma etkinlikleri okul ve aile işbirliğince yürütülmeli;
kitap tanıtım günleri düzenlenmeli,
 Akran arabuluculuğu sistem içerisinde devreye alınmalı,
 Okul öncesi
yapılmalı,

yaygınlaştırma

çalışmaları için

taramalar

 Akıl oyunları atölyesi kurulmalı,
 Ev ziyaretleri, öğrenci ayrımı yapılmadan uygulanmalı,
 Oyun tabanlı ve proje tabanlı öğretim tekniklerine derslerde
yer verilmeli.

1.2. Değerler Eğitimi
 Aylık olarak belirlenen temalardan okullardaki öğretmenler
grup grup sorumlu olmalı ve "Değerler Eğitimi" çalışmalarına
bütün öğretmenler aktif bir şekilde katılmalı,
 Okullarda topluma hizmet amacıyla belli misyonlar taşıyan
gruplar oluşturulmalı,
 "Değerler Eğitimi" panosu oluşturularak her ayın teması ile
ilgili görsel ve yazılı dokümanlar asılmalı,
 Okullarda
yapılmalı,

seçilen

değerlere

yönelik

film

gösterimleri

 Her ay öğrencilere örnek olabilecek milli ve manevi
şahsiyetlerin yaşamları ve eserleri tanıtılmalı,
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 Okulda iyi davranışlar sergileyen öğrenciler aylık olarak
seçilerek ve ayın öğrencisi panosunda sergilenmeli,
 Değerlere yönelik velilere mektuplar gönderilmeli.
1.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 İl içi ve il dışı geziler düzenlenmeli,
 Okullarda satranç, voleybol, resim ve şiir, tiyatro, halk
oyunları, satranç, zeka oyunları, koro, münazara grupları
oluşturularak her öğrencinin en az bir gruba katılması
sağlanmalı,
 Her okul, bir topluma hizmet uygulamasında bulunmalı,
"Kardeş Okul" uygulaması yapılmalı,
 "Mangala" çalışmaları yapılmalı,
 "Oryantiring" çalışmaları yapılmalı,
 "Orf Eğitimi" yapılmalı,
 Yılsonunda okul faaliyetlerini içeren dergi, bülten vb.
hazırlanmalı,
 Yılsonu sergileri yapılmalı,
 Okullarda spor turnuvaları düzenlenmeli,
 Çevre imkanları dikkate alınarak doğa alanları, müzeler, ören
yerleri yılda bir kez ziyaret edilmeli,
 Okulun imkanları göz önünde bulundurularak yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde kardeş okul faaliyetleri yapılmalı,
13

 Belirli gün ve haftalar daha işlevsel hale getirilmeli,
 Okulda her dönem şiir, kompozisyon, resim vb. yarışmalar
düzenlenmeli.
1.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 Okullar tarafından ev ziyaretleri yapılmalı,
 Velilerin meslek grupları belirlenerek okula katkıda
bulunabilecekleri alanlarda işbirliği çalışmaları yapılmalı,
 Kermes düzenlenmeli,
 Okul mezunlarıyla birlikte "Kariyer Günleri" düzenlenmeli,
 Veli eğitim seminerleri düzenlenmeli,
 Dezavantajlı öğrenci gruplarına (suça itilmiş, risk altında
bulunan öğrenciler) okul içi davranış ve uyum sorunlarına
dönük iyileştirme çalışmaları yapılmalı,
 Okullarda ''Bana Bir Saatini Ayırır mısın?'' adlı bir proje
başlatılarak öğrenciler her akşam anne ya da babasıyla kitap
okuma çalışması, puzzle, resim vb. etkinlikler yapabilmeli.
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2. ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
2.1. Akademik Başarı
 Aynı okul türleri arasında ortak sınav yapılmalı ve bu sınavlar
yazılı notu olarak geçilmeli,
 Bireysel rehberlik/koçluk sistemi getirilmeli,
 DYK kurslarının kalitesi arttırılmalı,
 Öğrencilerin üniversite tercihlerinde bölüm hedefleri daha
önceden belirlenmeli ve tanıtımı yapılmalı,
 Öğretmenlerin eğitim sürecinde daha etkili olabilmeleri için
seminerler almaları,
 Sayın Valimizin, Kaymakamlarımızın ve STK'ların okulları daha
sık ziyaret etmeleri ve okullara dokunmaları,
 Konu anlatımı yapıldıktan sonra öğrenciler arasında grup
çalışması yapılmalı,
 Müfredat sadeleştirilmeli ve ağırlığı giderilmeli, sabahtan
zorunlu/ortak dersler, öğleden sonra sosyal faaliyetler
yapılmalı,
 Mesleki rehberlik çalışması 9. sınıftan itibaren yapılmalı,
 Teknoloji ve e-sınav sistemi verimli olarak kullanılmalı (kare
kod),
 DYK kurslarında düzenleme yapılarak bire bir ders sistemine
geçilmeli,
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 Öğretmenler, belirli aralıklarla psikolojik, akademik alan
yönünden değerlendirmeye tabi tutulmalı,
 Yenilenen programlar için öğretmenlere seminer verilmeli,
 Alan belirleme, TEOG sonucundaki verilere göre yönlendirme
yapılmalı,
 Devlet tarafından okul bütçesi oluşturulmalı,
 Bakanlığımız tarafından soru bankası hazırlanarak okullarda
öğrencilerin çözmeleri sağlanmalı,
 Dersler, ayrı sınavlar şeklinde tüm okullarda branş bazlı olarak
yapılmalı ve zümreler tarafından değerlendirilmeli,
 Okullarda kalıcı bir okuma için sorgulama ve öğrencinin
ufkunu açmaya yönelik gerekli altyapı çalışmaları yapılmalı,
 Üniversite tanıtım gezileri, öğrencilerin akademik başarısını
etkilediğinden yaygınlaştırılmalı,
 Lise öğrencileri, zaman zaman üniversitelerde derslere
katılmalı,
 Başarılı okullardaki öğrenciler ile başarı seviyesi daha düşük
öğrenciler kaynaştırılmalı,
 Mesleğe yönlendirme erken yaşta yapılmalı,
 Öğrenci, performans görevi yerine araştırmaya yönlendiren
"Tez" sistemi gibi bir çalışmaya yönlendirilmeli,
 İlimizde spor lisesi açılmalı,
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 "Meslek Tanıtım Günleri" yapılmalı,
 Sevgi merkezli eğitim olmalı,
 Tüm öğretmenlerimiz, kendi branşında dersini iyi tanımalı ve
kazanımlarını bilmeli ve en üst düzeyde aktarımını
gerçekleştirmeli,
 LYS ve YGS'de başarıyı sağlamak adına ödevlendirme
yapılmalı ve takip edilmeli,
 Derslerin kazanımları okullarda yapılacak sınavlarda mutlaka
hedeflenmeli, zümreler bu konuda ortak hareket etmeli,
 Başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi, başarı belgesinin
dışında da teşvik edici çeşitli ödüllendirmelerle onure
edilmeli,
 Okulların fiziki yapıları daha uygun bir şekilde şekillendirilmeli
ve ihtiyaçları karşılanmalı,
 Sınavlarda en çok sıçrama yapan öğrencilere ödüllendirme
yapılmalı,
 Okulların TÜBİTAK'a katılımı artırılmalı,
 DYK'larda seçmeli dersler sosyal derslerden seçilmeli.
2.2. Değerler Eğitimi
 Değerler eğitimi ders olarak temel eğitim müfredatına
alınmalı,
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 Zorunlu kurulacak kulüpler arasına değerler eğitimi kulübü
eklenmeli,
 Her ay belirli bir değer seçilerek yarışma düzenlenmeli,
 Öğrencilere değerler eğitimi ile ilgili filmler izlettirilmeli,
 Velilere değerler eğitimi ile ilgili bilgiler verilmeli,
 İl MEM tarafından komisyon oluşturularak değerler eğitimi
kapsamında hangi kavramların öncelikli olduğu belirlenmeli,
 Güzel davranış sergileyen öğrenciler, bayrak törenlerinde
onure edilmeli,
 Örnek şahsiyetlerin hayat hikayeleri broşür olarak dağıtılmalı,
 Değer eğitimi ve davranışları ders notları ile sınıf geçmesinde
belirleyici olmalı,
 Değerler eğitimi kapsamında (huzurevi, engelliler, anneler,
vb) ziyaret edilmeli,
 Değerler eğitimi kapsamında davranış bozukluğu olan
öğrencilerin aileleri ziyaret edilmeli,
 Öğretmenler rol model olduklarını unutmadan söylediğini
davranış olarak sergilemeli,
 Ders saatleri dışında teneffüs ve diğer zamanlarda da
davranışlar izlenmeli.
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2.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 Velilere, sosyal kültürel sportif faaliyetlerin akademik başarıyı
olumsuz etkilemediği belirtilmeli,
 Okullarda yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler bir takvim
çerçevesinde önce ilçe sonra il merkezinde sergilenmeli,
 Bakanlıkça tavsiye edilen filmler okullarda öğrenci ve velilerle
birlikte izlemeleri sağlanmalı,
 Sosyal etkinlik çeşitliliğinin artırılması ve her öğrencinin en az
bir etkinliğe katılımı sağlanmalı,
 Tüm öğretmenlerin sosyal, kültürel faaliyetlere katılımı
sağlanmalı,
 Etkinliklere il, ilçe çapında aynı öğrencilerin katılımının dışında
bu etkinlikler okul içerisinde de yaygınlaştırılmalı,
 Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler yalnızca yarışma kapsamına
alınmamalı, bu faaliyetler okulda şenlik içerisinde
gerçekleştirilmeli,
 Her okulda edebiyat, tarih, felsefe sohbetleri düzenlenmeli,
 Okullarda kariyer günleri düzenlenmeli, sportif ve sanatsal
anlamda kariyer yapmış kişiler öğrencilerle buluşturulmalı,
 Okullarda şiir dinletileri düzenlenmeli,
 Yurt içi ve yurt dışı kültürel faaliyetler düzenlenmeli,
 Yazar ve şairlerle öğrenciler buluşturulmalı,
 Divan, halk ve modern şiirlerimiz müzik dinletisiyle beraber
veli ve öğrencilerimizle buluşturulmalı,
20

 Her öğrencinin bir müzik aleti kullanımı veya sportif etkinliğe
katılımı sağlanmalı,
 DYK kurslarında kurs çeşitliliği artırılmalı,
 Sporda, sanatta vb. alanlarda yetenekli öğrenciler tespit
edilerek yetiştirilmeli,
 Millî Eğitim Müdürlüğü, Üniversite, Belediye tesislerinin ortak
kullanımı sağlanmalı.
2.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 Okul, aile, toplumla olan ilişkinin olumlu yönde etkilenmesi
için mahalle liselerine sistem olarak geçilmeli,
 Okullarımızda öğrenci ve velilerimize oryantasyon eğitimi
düzenlenmeli,
 Veli ziyaretleri etkin bir şekilde gerçekleştirmeli,
 Veli toplantıları genel değil bireysel yapılmalı,
 Okullarda velilerle kurulan bürokratik ilişki azaltılmalı,
 Okul mezunlar derneği kurulmalı ve mezunlar buluşturulmalı,
 Velilerin de katılımıyla değişik eğitim vb. seminerleri
düzenlenmeli,
 Öğretmen veli görüşme saati belirtilmeli, veli kabul saati
uygulamalı,
 Öğrencinin başarılı olduğu bir alanda velisinin de okula
çağrılarak, veli de taltif edilmeli,
 "Okulunu, sınıfını, arkadaşını ve ailesini tanı" vb. bir slogan ile
iletişim ve etkileşim artırılmalı.
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3. MESLEKİ EĞİTİM HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
3.1. Akademik Başarı
 Meslek liselerindeki öğrencilerin "başarısız öğrenci" algısı
değiştirilmeli,
 Android yazılımlar aracılığıyla işveren ve öğrenciyi buluşturan
yazılımlar geliştirilmeli,
 Akıllı telefon uygulamaları yazılabilmeli, alanların tanıtımı ve
geleceği ile ilgili somut veriler ve piyasadan kazanacağı
ücretler ile ilgili kamu spotları hazırlanabilmeli,
 Okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere okulun hedefleri ve
mezunlarının durumu doğru ortaya konularak öğrencinin
okulunu benimsemesi sağlanmalı,
 DYK kurslarında okul yönetimleri katılımın yüksek oranda
olması için çaba sarf edilmeli (özellikle 9. sınıflar),
 Öğrencinin okula devamının sağlanması konusunda daha fazla
çaba sarf edilmeli,
 Alanlar koordineli seçilmeli,
 Öğrenciler, meslek temsilcileriyle sürekli buluşturulmalı,
 Başarılı öğrenciler, "Koçluk" sistemine alınıp, onları 4 yıllık
fakültelere yerleştirilmeleri sağlanmalı,
 Sınıf içi ortamlar pozitif hala getirilmeli,
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 Kitap okutma görevi sadece edebiyat öğretmenlerine değil
bütün öğretmenlere verilmeli,
 Organize sanayi iş adamları ile birlikte protokol imzalanarak
reklam, afiş, bilboard ve tanıtım filmleri hazırlatılmalı,
 DYK'larda yapılacak ortak
öğrenciler ödüllendirilmeli.

sınavlarda

dereceye

giren

3.2. Değerler Eğitimi
 Milli Savunma Bakanlığı ile görüşüp 15 Temmuz'da
bombalanan "Özel Harekat Dairesi" vb. yerlere okul gezileri
düzenlenmeli; böylece vatan sevgisi ve milli duygular somut
olarak yaşatılmalı,
 İlçelerimizde bulunan şehit ailelerine düzenli ziyaretler
yapılmalı,
 Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere saygı, sevgi,
dürüstlük, adalet konularında 1 yıl süreyle dönüşümlü olarak
bilgilendirme yapılmalı ve hedefe ne derece ulaşıldığı sınıfta
değerlendirilmeli; veliler de bilgilendirilmeli; olumlu yönden
gelişme gösteren öğrenciler ödüllendirilmeli,
 Her okul döneminde en az bir kez engelli bireylerle birlikte
okulda veya farklı bir alanda etkinlik yapılmalı,
 Değerlerimizin öğrenciler tarafında hayata geçirilmesi
hususunda (örnek olarak "selamlaşma" konusu) bir ay
boyunca okuldaki tüm paydaşlar tarafından uygulanması
sağlanmalı,
24

 Öğrencilere yönelik "Değerler Eğitimi" başlıklarıyla ilgili kısa
film yarışmaları düzenlenmeli ve bu konuda içerik tabanı
oluşturulmalı; bu faaliyetler yerel basınla paylaşılmalı,
 Değerler eğitimi ile ilgili "eleştirel dil" mutlaka terk edilmeli,
 Okul içerisinde sosyal yardımlaşmayı teşvik edici eylemler
(sosyal market vb.) hayata geçirilmeli,
 Tarihi değerlerimiz tanıtılmalı, ilgili gezi ve çalışmalar
yapılmalı,
 Okullarda bayramlaşma programları tertip edilmeli,
 Kardeş okul, uygulamaları
yaygınlaştırılmalı,

aktif

hale

getirilerek

 Okullarda derslik isimleri, değerler eğitimi başlıklarından
(sevgi, saygı, vs.) seçilmeli,
 Değerler eğitimi
düzenlenmeli,

ile

ilgili

münazaralar

ve

paneller

 Derslerde milli ve manevi duygular ile ilgili konulardan 5-10
dk. bahsedilmeli,
 "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi önemsenmeli,
 Öğretmenler öğrencilerine sorumluluk konusunda rol model
olmalı,
 Değerler eğitimi hakkında 9-10-11 ve 12. sınıflarda küçük
drama grupları kurulmalı,
 Okullarda şehitler adına futbol turnuvası ve resim çalışmaları
yapılmalı,
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 Her ay belirlenen bir değer, bir öğretmenin rehberliğinde
seçilen öğrencilere (veya sınıfa) görev verilmeli ve bu
çalışmalara okul çalışanları ile aileleri davet edilmeli,
 Güvenli İnternet kullanımı yaygınlaştırılmalı,
 Ahilik törenleri planlanmalı.
3.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 Okullarda uygun alanlara, barfiks, kum torbası gibi
ekipmanlar yerleştirilmeli ve okullar iştirak edeceği sportif
etkinlikleri düzenlenmeli, satranç alanları oluşturulmalı,
 Tiyatro ve sinema günleri düzenlenmeli, öğrencilerin
kendilerini ifade edebilme yeteneğinin sağlanması için;
okulun son haftalarında drama, şiir, halkoyunları gibi
aktiviteler gerçekleştirilmeli, bu amaçla kulüpler kurulmalı ve
her öğrenci mutlaka bir sosyal aktiviteye dahil edilmeli,
 Mesleki tanıtım gezileri düzenlenmeli, yerel ve ulusal düzeyde
mesleki fuarlara katılım sağlanmalı,
 Okul gazetesi oluşturulmalı ve okul dergisi çıkartılmalı, "Bir
Yılın Hikayesi" başlıklı hikayeler yazılması istenerek yıl
sonunda kitap haline getirilmeli,
 İzcilik ve çevre koruma ekipleri gibi sosyal sorumluluk ekipleri
oluşturulmalı, yeşil ve doğaya karşı duyarlılık artırılmalı,
projeler geliştirilmeli,
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri müfredatında yer alan
"Namaz" konusu uygulamalı olarak ibadethanelerde
yapılmalı,
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 Okuldan mezun olmuş girişimci, alanında başarılı olmuş kişiler
okula davet edilmeli, öğrencilerle buluşturulmalı, kariyer
günleri planlanmalı,
 Okul bünyesinde bulunan alanlarda okuyan öğrencilerin
ürettikleri ürünlerle ilgili yılsonu sergisi açılmalı.
3.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 "Mesleki Kariyer Günleri" düzenlenerek öğrenci ve aileler ile
sektör temsilcileri bir araya getirilmeli,
 İşletmelerin meslek lisesi öğrencilerine burs vermeleri teşvik
edilmeli,
 Ergenlik dönemi ile ilgili eğitici broşürler dağıtılmalı,
 Veli görüşme saatleri düzenlenerek, okul kuralları hakkında
bilgilendirme yapılmalı ve konu ile ilgili broşür dağıtılmalı,
 Başarılı öğrenciler ve velilerine kutlama kartları gönderilmeli,
 Yoksul öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacıyla
kaynak oluşturulmalı,
 Rehber öğretmenler aracılığıyla aile eğitimlerine ve veli
ziyaretlerine önem verilmeli, veli ve öğrencilerin katılacağı
uygun zamanlarda kahvaltı düzenlenmeli,
 Okullarda yapılacak toplantıların gündem maddeleri velilere
gönderilerek, okul yönetiminin alacakları kararlarda
kendilerinin de katkıları olacağını bilmeleri sağlanmalı.
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4. HAYATBOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
4.1. Akademik Başarı
 İyi örnekleri öyküleme yoluyla farkındalık yaratmalı (Kişilerin
hayatları hakkında örnek bilgilere kitap ve dergilerde yer
vermek),
 Özellikle alanında başarılı akademisyenlerden gönüllü öğretici
havuzu oluşturulmalı(DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE BİRE BİR
DERS),
 Gönüllü mekan paylaşımı yaygınlaştırılmalı (hayırsever
kişilerin eğitim yeri katkılarını artırmak),
 Yoksul ailelere internet ve bilgisayar desteği sağlanmalı,
 Aile eğitimleri yaygınlaştırılarak daha çok kırsal yerleşim
yerlerinde açılmalı; bilinçli aile ile bilinçli öğrenci yetiştirilmeli.
4.2. Değerler Eğitimi
 Tüm öğretmenler, kurslarda, belirlenen bir program dahilinde
değerler eğitimi konularına yer vermeli,
 İletişim dersleri artırılmalı,
 Bağımlılıkla mücadele eğitimine önem verilmeli,
 Yabancı uyruklu öğrencilerin diğer öğrenciler tarafından
kabullenişini etkinleştirmek için çocuk oyunları etkinlikleri
düzenlenmeli,
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 Çevre koruma projesi etkinlikleri (piknik, gezi gibi) çevre
temizliği yapılmalı,
 RAM'larda görevli öğretmenlerin zaman zaman kursları
ziyaret ederek sohbet ortamında konular anlatmalı,
 "Aile ve Sosyal Politikalar" işbirliğinde huzur evi, yaşlı bakım
evi, çocuk evleri gibi birimlerin ziyaretleri artırılmalı,
kuaförlük, berberlik gibi branşlarda öğrencilere faaliyet
yaptırılmalı.
4.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 Belediye ile Bocce temsilcileri işbirliğinde, uygun olan
okulların bahçesine saha yapılarak öğrenciler kötü
alışkanlıklardan uzak tutulmalı,
 "Yetenek Avcısı" projesi kapsamında yeteneğine göre tespit
edilen öğrencilerin okul idaresi işbirliğinde ve bağlı olduğu
halk eğitim merkezi aracılığı ile sportif, yazarlık, müzik, drama
gibi kurslarda yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmalı,
yaratıcılığı ve sanatsal faaliyetleri artırmaya yönelik
faaliyetlerde bulunulmalı,
 Geleneksel el sanatlarının yeniden hayata kazandırılması için
çalışmalar yaygınlaştırılmalı. "Ustaların Yolunda" projesi ile
unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yaşatılmalı,
 Hareketli yaşamı teşvik edici faaliyetler. "Doğayla Baş Başa"
projesi kapsamında dağcılık sporu ile ilgili ilimizin doğal
imkanlarından da faydalanılarak "Dağcılık Kulüpleri"
işbirliğinde doğa yürüyüşleri düzenlenmeli ve bu sürekli hale
getirilerek duyuruları sitelerden ilan edilmeli,
30

 Kitap okuma etkinlikleri ve okuma kursları düzenlenerek
okuryazarlık teşvik edilmeli, (Askıda kitap, hareketli kitap vb.
uygulamalar) Medya önünde çok sayıda katılımcı ile aynı anda
kitap okuma etkinliği düzenleyerek bu konuda farkındalık
oluşturulmalı,
 Kurum kuruluşlar ortaklığında öğrenme ve oyun şenlikleri
düzenlenmeli,
 Açılan tüm kurslarda kitap okuma saati düzenlenmeli, sınıf ya
da kurum kütüphanesi oluşturulmalı,
 e-kütüphane, e-okul, EBA, e-kurs uygulamaları konusunda
velilerin bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmeli.
4.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 Sportif faaliyetlerde takımlara aileler de dahil etmeli,
 Bayramlarda ve yılsonu şenliklerinde yapılan geleneksel çocuk
oyunları (sek sek, mendil kapmaca, yakan top vb) etkinliklerin
aileler ile birlikte planlanıp kurslar açılmalı,
 Rehberlik Araştırma Merkezleri etkin olarak değerlendirilmeli,
 İl genelinde mobil ve elektronik danışma merkezleri
oluşturulmalı.
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5. DİN ÖĞRETİMİ HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
5.1. Akademik Başarı
 Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirme ve okuduğunu
anlama yeteneklerinin artırılması amacı ile okuma saatlerinin
etkin bir şekilde planlanmalı,
 Eğitim öğretim döneminde en az iki defa deneme sınavı
yapılmalı,
 DYK kurslarına maksimum seviyede katılım sağlanmalı,
 TEOG sınavlarının iptal edilmeli, sadece fen lisesi türündeki
okullar sınavla öğrenci almalı, her okulda rol modeller
bulunmalı,
 Akademik başarı ölçütleri hazırlanırken okulun çevresel
durum ve demografik yapısı dikkate alınmalı,
 İmam Hatip Lisesi öğrencileri ÖSYM sınavlarına ayrı sınavla
girmeleri,
 İmam Hatip Lisesi mezunlarına ÖSYM”ye girerken alanlarında
ek puan verilmeli,
 Okul tanıtımları iyi yapılmalı ve Okulumuza gelen
öğrencilerimizin lise 1. Sınıftan itibaren başarıya
ulaşacaklarına inanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar
planlanmalı,


Matematik, fen, tarih, fizik dersi ile ilgili kulüpler kurulmalı,
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 Seviye sınıflar ve alanlar oluşturmalı, çevreyi, aileyi, öğrenciyi
tanımaya yönelik çalışmalarla akademik plan ve programlar
bütünleştirmeli,
 Öğrenci takip formları ve bireysel çalışma planları
hazırlanarak
uygulanmalı,
öğretmenlere
öğrenciler
zimmetlenerek koçluk çalışmasına benzer etkinlikler
yapılmalı.
5.2. Değerler Eğitimi


“Değerlerimizle Değerlisiniz” projesi kapsamında okul
mezunlarından farklı mesleklerde görev yapanlar okullarımıza
davet edilerek öğrencilerimizle buluşmaları sağlanmalı,



Değerler eğitimi kapsamında her hafta bir konu belirlenerek
öğretmen-öğrenci işbirliği ile bütün derslerde ve sınıflarda
görseller kullanılarak işlenmesi sağlanmalı,

 Öğrenci kulüpleri ile beraber aileler, mahalle sakinleri,
hastane, huzurevi vb. ziyaretler yapılmalı,
 Öğrencilerle sohbet edilmeli, çay içilmeli ve yemek yemeli,
öğrencilerin sınıf ortamında yapılan çalışmaları izlenerek
başarılı olanlar ödüllendirmeli,
 Öğrencilerde yansımasını gördüğümüz bir değeri, öğrenciyi
ön plana çıkararak gündem oluşturulmalı,
 Merhamet konusunda hayvanlara dönük belirli mahallelere
su ve yiyecek kapları konularak çalışmalar yapılmalı,
 Öğrencilerimizde yardımlaşma duygusu pekiştirilmeli,
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 "Evim-evim" projesi kapsamında öğrenci ev ziyaretleri
yapılmalı,
 Vefa ziyaretleri yapılmalı, bayram günlerinde büyükler ve
yaşlılar ziyaret edilmeli,


Sabah namazı buluşmaları yapılmalı,

 Haftalık olarak belirlenen bir değerle ilgili ayet ve hadisler,
büyük ekranlarda öğrencilere gösterilmeli,
 Aylık periyotlarla bir uzman katılımcı ile değerler eğitimi
semineri düzenlenmeli,
 Öğretmenler tarafından derslerin kısa bir bölümünde
değerlerimiz aktarılmalı,
 Doğruluk, saygı, sıla-i rahim, adalet ve sevgi gibi değerlerin
insan hayatında yer alabilmesi için öğrencilere seminer ve
panel verilmeli, bu faaliyetlere şehit yakınlara, gazi ve
engellilerimiz çağrılmalı,


Değerler eğitimi ile ilgili okullarda kulüp kurulmalı,

 Okullarda bayramlaşmaların yapılmalı (milli ve dini),
 Değerler eğitimi ile ilgili yarışmalar düzenlenmeli,
 Şiirlerimizin gücünden yararlanılmalı,


"Yetim" projesi,



Değerler eğitimi ile ilgili olarak “Dürüstlük ve Doğruluk”
teması işlenirken; Efendimizin "Doğru tüccar cennette
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benimle beraberdir.” hadisinden yola çıkarak öğrencilerimizin
ellerine ayet ve hadislerden oluşan broşürler hazırlanmalı,
 15 Temmuz darbesi ile ilgili olarak “Vatan ve Millet Sevgisi”
görsel videolarla gösterilmeli,
 Değerler eğitimi İHO ve AİHL'lerde sadece meslek dersleri
öğretmenlerine ihale edilmemeli, diğer branş öğretmenleri de
konuya dahil edilmeli,
 Sınıf ve şube rehber öğretmenleri veya psikolojik danışman
öğretmenlerin organizesi ile öğrenci velileri de değerler
eğitimi konusunda bilinçlendirilmeli,
 İki günü eşit olmayan, bugünü dünden, yarını bugünden daha
iyi olacak şekilde çalışan bir gençlik yetiştirmeli,
 Vatan, millet ve bayrak sevgisi, anne ve babaya saygı,
yardımlaşma, adalet, hoşgörü ve saygı kavramlarının
toplumun gelişmesine yapacağı katkılar anlatılmalı,
 Değerler eğitimi ile ilgili öğretmenler kurulunda ekip
oluşturulmalı,
 Ahlaki konularda konferanslar, münazaralar yapılmalı,
kültürel filmler gösterilmeli. Manen değerli yerlere rehber
eşliğinde geziler, tiyatro gösterileri düzenlenmeli, makam
ziyaretleri yapılmalı,
 15 Temmuz sürecini fiziksel olarak yaşayan vatandaşlarımız
okullara davet edilmeli,
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Okul duvarlarında ayetler, Hadis-i Şerifler milli ve manevi
değerlerimizi hatırlatan hamuru bu topraklarda yoğrulmuş
değerlerimizin sözleri bulundurulmalı,

 Değerler eğitimi şekilcilikten ziyade okul kültürü haline
getirilmeli,
 Okullarda herkesin birbirlerine selam verme alışkanlığı
kazandırılmalı,
 Eğitimcilerin tarafsız ve ehliyetli kişilerden oluşması
hususunda hassas olunmalı, eğitim konularının seçiminde
hassas olunmalı, Türk tarihinden konular seçilmeli, milli ve
manevi değerlerimizin öğretilmesinde hassas olunmalı,
evrensel değerler benimsetilmeli, değerler eğitimi konusunda
öğretmenler rol model olmalı.
5.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 Okulların fiziki ve sosyal özellikleri göz önüne alınarak,
mehteran takımları, halk oyunları vb. sosyal faaliyetler
yapılmalı, Önemli gün ve gecelerde öğrencilerin hazırlayacağı
programlar düzenlenmeli, yerel kahramanlar tanıtılmalı,
 Ülkemizin tarihi bakımdan önemli yerlerine öğrenci ve
velilerimiz ile birlikte geziler düzenlenmeli (Çanakkale, Söğüt,
Malazgirt, Dumlupınar, Kocatepe, Şeyh Edebali, Ahlat
Selçuklu Mezarlığı vb.),
 Aşure günü ve Kandillerde mevlit okutulmalı,
 Spor yarışmalarına katılım mutlaka sağlanmalı,
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 İngilizce ve Arapça geceleri düzenlenmeli,
 İmam Hatip Okullarının kuruluş yıldönümü etkinliği, hizmeti
geçen önemli şahsiyetler anılmalı,
 Üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmeli,
 Meslek tanıtımı ve kariyer günleri faaliyetleri düzenlenmeli,
 Okul dergi ve gazetesi çıkarılmalı,
 Türk tarihi konularının seçilerek işlenmeli,
 Gelenek, göreneklerimiz ve eski
belirlenerek yazılı hale getirilmeli,

düğün

adetlerimizin

 Türk ve Dünya şahsiyetlerinin sözleri okul duvar panolarında
yayınlanmalı,
 Milli Şairlerimiz tanıtılmalı, tarihi romanların okutulması
özendirilmeli,
 Öğrencilerden tebliğ ekipleri kurulmalı,
 Hüsnü Hat çalışmaları, ilahi koroları oluşturulmalı,
 Kültürümüzde önemli yer tutan müzisyenler tanıtılmalı,
 Okul müzeleri oluşturulmalı, ülkemizdeki müzelere imkanlar
ölçüsünde geziler düzenlenmeli,
 Yurt dışı projeler ile TÜBİTAK projelerine etkin bir şekilde
katılım sağlanmalı,
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 Geleneksel el sanatları konusunda öğrencilerimize
bilgilendirilmeli, yeteneği olan öğrenciler teşvik edilmeli,
 Profesyonel filmsever ekipler kurulmalı ve öğrencilere uygun
filmler seyrettirilmeli,
 Bahar şenlikleri yapılmalı,
 Sosyal medya aracılığı ile herkese ulaşılmalı ve okul
faaliyetleri konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeli,
 Okul sportif faaliyetlere katılımların artırılması ve başarının
sağlanması için kapalı spor salonları yapılmalı, spor derslerini
gereksiz ders imajından kurtarılmalı,
 Beceriye dayalı kurslar düzenlenmeli,
 Sosyal kulüplerin üniversite mantığı ile çalışmaları,
 Kültürel ziyaretler için sponsor firmalarla iletişim kurulmalı,
 Derslerde veya ayrı ortamlarda öğrencilerin hitap yeteneğinin
gelişimine destek sağlanmalı,
 Öğrenci meclislerine gereken önem verilmeli,
 Z Kütüphaneler yaygınlaştırılmalı.
5.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 Ergenlik dönemi ile ilgili eğitici broşürler dağıtılmalı,
 Okul-Aile Birliklerinin hesapları velilerin ve öğretmenlerin
erişimlerine açık olmalı,
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 Okul Yönetimleri önemli kararları öğretmenler, öğrenciler ve
velileri ile birlikte almalı,
 Okullarda konferans ve seminerler yapılmalı ve aileler okula
çekilmeli,
 Öğrenciler camilerde vaaz ve hutbeler vererek topluma
katılmalı,
 Tiyatro ve piyes
bütünleşmeli,

gibi

etkenliklerle

toplum-halk

ile

 Okulda sinema günleri yapılarak aileler okullara çekilmeli,
 Okulun amaçları ve hedefleri aileye tanıtılmalı,
 Okulun hedefleri
güçlendirilmeli,

doğrultusunda

okul

aile

birliği

 Okul içinde veli uğraş odaları, okul dışında veliler ve
öğrencilerin katılacağı sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler
planlamalı,
 Öğrenci velilerinin okula sürekli davet edilerek yapılan
faaliyetlerden haberdar olmaları sağlanmalı,
 Belirli gün ve haftalarda (kandil-bayram)velilere kısa mesaj
gönderilmeli,
 Okula gelen ailelere pozitif davranmalı, öğrenciler
kötülenmemeli,
öğrencilerin
davranışlarına
yönelik
konuşulmalı,
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 Okullarda öğretmenlerimiz hafta içi boş olduğu saatleri
velilerle paylaşılmalı,
 Okul adına gazete, dergi ve kitap çıkarılmalı ve veliler bu
konuda bilinçlendirilmeli,
 Devlet kurumları ile iyi ilişkiler kurulmalı, öğrencilerimizle bu
kurumlara tanıtım ziyaretleri yapılmalı,
 Okul Yönetimleri, yerel yönetim, yerel eşraf ve STK’lar ile iyi
ilişkiler kurmalı,
 Okulların sosyal ve kültürel yapısı göz önünde bulundurularak
seçilecek konularda seminerlerin düzenlenmeli,
 Ev ziyaretleri, kermes vb. faaliyetler düzenlenmeli,
 Şehit ve gazi yakınları ziyaret edilmeli, Şehitlerimiz için vefat
tarihinde hatimler paylaşılmalı,
 Zararlı alışkanlıklar ve internet bağımlılığı konusunda veliler
ile iletişime geçilmeli,
 Okul rehberlik şubeleri tarafından yetim ve öksüz çocuklar ile
maddi durumu yetersiz muhtaç öğrenciler tespit edilerek
maddi ve manevi desteklemeler yapılmalı,
 Anne-Baba eğitimi ile ilgili olarak "Aile Koçluğu" hayata
geçirilmeli.
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6. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA
RAPORU
6.1. Akademik Başarı
 Hizmet içi eğitim faaliyetleri artırılmalı,
 Sosyal beceri eğitimleri verilmeli,
 Alanla ilgili yeni yayınlar takip edilmeli,
 Verimli ders çalışma teknikleri uygulanmalı,
 Hızlı okuma becerileri geliştirilmeli,
 Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı ve bu konuda olumlu
rol model olunmalı,
 Gelişimsel rehberlikle ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmeli,
 Öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenmeli ve buna bağlı
uygulamalar yapılmalı,
 Öğretmenlere çoklu zeka konusunda eğitim verilmeli,
 Ölçme ve değerlendirme süreç odaklı olarak uygulanmalı,
 Başarısızlık sebeplerinin belirlenip bununla ilgili rehberlik
çalışmaları yapılmalı,
 Online güncel yazılımı hazırlanıp kullanılmalı ( e-rehberlik),
 Rehberlik saatleri
kullanılmalı,

sadece

rehberlik

faaliyetleri

için

 Sınıf rehber öğretmenlerine yönelik müşavirlik hizmetleri
verilmeli,
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 Bütün öğrencilere yönelik rehberlik hizmeti sunulmalı,
 Rehberlikle ilgili hizmetler öğrencilere tanıtılmalı,
 Teknoloji bağımlılığı konusunda yönetici, öğrenci veli ve
öğretmenler için bilgilendirme çalışmaları yapılmalı,
 Sosyal yardımların nerelerden alınacağı ile ilgili bilgilendirme
yapılmalı,
 Kişisel, eğitsel ve mesleki çalışmalar yapılmalı,
 Okullarda yapılan faaliyetler, daire amirleri tarafından takip
edilmeli, daire amirleri okullara ziyarette bulunmalı,
 Etkin bir şekilde hizmet içi eğitim planlaması yapılmalı,
 Özel eğitim gerektiren öğrenciler erken tanılanmalı ve veli
bilinçlendirilmeli,
 Özel eğitim öğrenci velilerine özel eğitim mevzuat ve hakları
konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı,
 İdareci, öğretmenler velilere ve özel yetenekli öğrencilere
yönelik seminerler yapılmalı,
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin gidebilecekleri okullar
çeşitlendirilmeli ve uygun yönlendirme yapılmalı.
6.2. Değerler Eğitimi
 Tüm öğretim kademelerinde her öğretmen tarafından bütün
derslerde,
değerler eğitimi konusu derslerin içeriğine
eklenerek verilmeli,
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 Örgün ve yaygın eğitimde ve bütün kurslarda değerler
eğitimine, belirli bir program dahilinde sohbet havasında yer
verilmeli,
 Okullarımızda yapılacak program dahilinde sevgi, hoşgörü,
empati, doğruluk gibi konularında öğrencilerle her konu için
bir-iki aylık etkinlik planlanmalı ve uygulanmalı; istenen
davranışı gösteren öğrenciler ödüllendirilmeli,
 Parçalanmış aile çocukları ve dezavantajlı sosyal ortamdan
gelen öğrenciler, uygun değerleri kazanmaları için bireysel
olarak takip edilmeli,
 Okullarımızda yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin
içeriği, değerler eğitimi temalarıyla birlikte sunulmalı.
6.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 İçlerinde engelli bireylerin de olduğu özür gruplarına uygun
sportif ve kültürel müsabakalar ve etkinlikler yapılmalı,
 Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler çeşitlendirilmeli, en az bir uygun
ders sınıf dışında işlenmeli,
 Ailelerin faaliyetlere katılımı aktif olarak sağlanmalı (koro,
folklor ve tiyatro vb); ailelere yönelik ön yargılara karşı
bilgilendirme ve ödüllendirme çalışmaları yapılmalı,
 Özel eğitim öğrencilerine yönelik sosyal kulüpler açılmalı, var
olanlar etkinleştirilmeli,
 Sportif kulüpler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği
içinde faaliyetler yapılmalı,
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 Okullarımızda sportif sosyal ve kültürel rutin oluşturulmalı,
 Şiir-kitap okuma, tiyatro, drama gibi faaliyetler artırılmalı,
 Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların oyun ve spor
etkinliklerini yapabileceği alanlar artırılmalı,
 Kitap okuma artırılmalı ve kütüphanelerin kullanımı için
öğrenciler teşvik edilmeli, bu mekanlar engelli bireylere göre
uyarlanmalı.
6.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 Okullarda engellilerle ilgili STK'lar ile işbirliği içerisinde ortak
çalışmalar yapılmalı,
 Okul aile birliklerinin özel eğitime yönelik sosyal ve kültürel
faaliyetlere ağırlık verilmeli,
 Toplumda rol model olan kişilerle işbirliği yapılmalı, çeşitli
meslek gruplarından engelli ve başarılı olan bireyler okullara
davet edilmeli,
 Her okulda öğretmenlerin ders programına göre veli görüşme
zaman çizelgelerinin belirlenerek velilerle görüşmeleri
etkinleştirilmeli,
 Uygulamalı anne-baba destek eğitimleri tanıtılmalı ve
yaygınlaştırılmalı,
 Genel toplantı ve görüşmelere gelmeyen velilere yerinde
ziyaretler yapılmalı,
 SMS bilgilendirmeleri yapılmalı.
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7. ÖZEL ÖĞRETİM HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
7.1. Akademik Başarı
 Aylık deneme sınavları yapılarak değerlendirme sonuçlarına
göre eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı,
 Çocuklar evlerinde
öğrencilerine),

ziyaret

edilmeli

(Sınav

grubu

 Alanında başarılı olmuş ve mezun öğrenciler okullara davet
edilmeli,
 Yetim, öksüz veya engelli öğrenciler öğrenim boyunca takip
edilmeli,
 Okulların fiziki ortamların iyileştirilmesi için yerel imkanlardan
faydalanılmalı,
 Sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler ödüllendirilmeli,
 "Oku Kitabını Al Armağanını" projesi uygulanmalı,
 Her okula yerel gazete alınmalı ve okuma köşeleri
oluşturulmalı,
 Özel okul ile devlet okulları öğrencilerinin katılımıyla ortak
sınav yapılmalı,
 Okullarda yabancı dil eğitimini artırmak için İngilizce konuşma
saatleri oluşturulmalı,
 Başarılı olan öğrencilerin öğretmenlerine yönelik yurt içi ve
yurt dışı geziler düzenlenmeli,
 Okul öncesi öğrencilerine ulaşılmalı.
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7.2. Değerler Eğitimi
 Huzurevi sakinleri okullara davet edilmeli,
 "Kardeş Köy Okulu" projesi uygulanmalı,
 Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaretleri yapılmalı,
 Okulda bayramlaşma programları yapılmalı,
 Bayramlaşma drama etkinliğiyle pekiştirilmeli,
 Mevlana, Yunus Emre gibi değerlerin hoşgörü ve sevgi
anlayışları üzerine kompozisyon yarışması yapılmalı,
 Mavi kapak ve atık pil toplanıp engelli arabası alımı yapılmalı,
 Çanakkale gezileri (7.sınıf öğrencilerine) düzenlenmeli,
 Anıtkabir gezileri (8.sınıf öğrencilerine) düzenlenmeli,
 İldeki şehitliklere ve şehit ailelerine gidilmeli,
 Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanları tarafından değerler eğitimi
konusunda her yaşa ve seviyeye göre uygun bir kitapçık
oluşturulmalı,
 Değerler eğitimi ile ilgili okullarda pano oluşturulmalı,
 İlk dersin 10 dakikası değerler eğitimine ayrılmalı,
 Bir gazi ve şehit yakınları okula davet edilmeli,
 Değerler eğitiminde örnek davranış sergileyen çocuklar teşvik
edilmeli ve ödüllendirilmeli,
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 Empati gösterme, sorumluluk, yardımseverlik konuları drama
olarak verilmeli,
 Sorumluluk alma duygusu ile ilgili öğrencilere görevler
verilmeli,
 Tarihi yerler ziyaret edilerek yerinde resimlendirilmeli,
 En iyi bayramlaşma anıları yarışması düzenlenmeli,
 Komşu ve akraba ziyaretleri yapılmalı,
 Değerler eğitimi ile ilgili bir tiyatro grubu oluşturulmalı,
 Değerler eğitimi ile ilgili hazırlanan videolar gezici tırlar ile
öğrencilere izlettirilmeli,
 Değerler eğitimi ile ilgili konuşmacılar okullara çağrılmalı,
 Öğrencileri kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için okullarda
konferans yapılmalı,
 Değerler eğitimi konusunda eğitimciler eğitilmeli,
 Engelli dernekleri okullara davet edilmeli ve yaşadıkları
zorluklar anlattırılmalı,
 Engelli basketbol takımı okullara davet edilip, karşılıklı maç
yapılmalı,
 Toplu ortamlarda davranış kuralları hakkında skeçler
hazırlanmalı.
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7.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 Etkinlikler şenlik havasında olmalı,
programlarda protokol uygulanmamalı,

çocuklara

yönelik

 "Sınıflar ve Okullar Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlenmeli,
 Her öğrencinin yeteneği doğrultusunda bir sportif, kültürel
faaliyet yapması sağlanmalı,
 Her okulun bir sportif faaliyet yapan takımı olmalı,
 Her okulun tiyatro ekibi olmalı,
 Her okulun halk oyunları grubu olmalı,
 İlçemiz takımlarının en az bir maçı öğrencilere seyrettirilmeli,
 İlçe bazında yetenekler buluşturulmalı,
 Okullarda müzik korosu kurulmalı,
 Öğrencilerin yetenekleri tespit edilmeli ve bu yetenekler takip
edilmeli,
 Tarihi eser ve müze ziyaretleri düzenlenmeli,
 Her okul kendi çevresindeki tarihi ve turistik yerleri resim, afiş
ve fotoğraf hazırlayarak tanıtmalı,
 Kırsal mahallerdeki yaşantı yerinde görülmeli,
 Okulların açıldığı ilk hafta 15 Temmuz Şehitleri anma
etkinlikleri yapılmalı,
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 Yabancı ülkelerden edinilen Kardeş okulların öğrencilerinin
birbirleriyle mektuplaşması sağlanmalı,
 Her öğrenci geleceğe, şehit ailelerine, gazilere, güvenlik
güçlerine bir mektup yazması sağlanmalı,
 Farklı kültürler öğrencilere tanıtılmalı.
7.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 Okul idaresi ve öğretmenler tarafından aile ziyaretleri
yapılmalı,
 Kırsal mahallelerdeki ailelere eğitim verilmeli,
 Durumunda olumlu gelişme gösteren öğrenci veliler okullara
davet edilmeli,
 Her öğretmen her öğrenci için ailesine olumlu mesaj vermeli,
 Evde ailecek okuma saatleri düzenlenmeli,
 Velilerin okula çağrılarak meslek tanıtımları yapılmalı,
 "Eğitim Koçluğu" ve "Mental Öğretmenlik"
hayata geçirilmeli,

uygulanması

 Öğrenci, öğretmen ve ailelerin katılacağı hayata dair
etkinlikler düzenlenmeli,
 Öğrenci velilerinin de katılacağı eğitim içerikli geziler
düzenlenmeli,
 Sınıflar veli kahvaltıları yapmalı,
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 Anne babası ayrı olan çocukların anne ve babasıyla iletişimi
desteklenmeli,
 Veli ve öğrencilerin sınav kaygısına dair motivasyon
çalışmaları yapılmalı,
 Okullardaki rehber öğretmenlerin etkin çalışması sağlanmalı,
 Okulların rehber öğretmenler, rehber öğretmeni olmayan
okulları ziyaret etmeli,
 Sosyal sorumluluk projelerine aileler, dahil edilmeli,
 Anne baba eğitimleri vaaz ve cuma hutbelerine dahil edilmeli,
 Suça karışan çocukların ailelerine yönelik eğitimler verilmeli,
 Suç işlemeye meyilli olan çocuklara ve ailelerine yönelik
eğitimler verilmeli,
 Zararlı alışkanlıkların vücuda vereceği zararlara dair alanında
profesyonel kişilerin hazırlayacağı sunular öğrencilere
izlettirilmeli,
 "Suya Sabuna Dokunun" projesi uygulanmalı.

53

54

8. ÖLÇME DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU

8.1. Akademik Başarı
 Öğretmenler, farklı okul ve bilişsel düzeylerde, PISA/TIMMS
düzeyde açık uçlu soru yazmalı ve bu sorular öğrencilere
uygulamalı,
 EBA DERS kullanımı teşvik edilerek, hem EBA DERS üzerinden
hem hazırlanan Sınav Modülü üzerinden SÜREÇ
değerlendirmesi yapılmalı,
 Açık uçlu sorulardan LYS deneme
hazırlanmalı (10. 11. 12. sınıflara),

sınavı

oluşturup

 Öğretmenlerden nitelikli açık uçlu soru hazırlayan modüle en
fazla sorusu kabul edilen her branştan bir öğretmene her
dönem başarı belgesi verilmeli,
 Bireyselleştirilmiş öğretim yöntemleri kullanılarak (farklı
seviyelerden) öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine göre
içerik ve ölçme gerçekleştirilmeli, önkoşul öğrenmeler
ölçülmeli,
 Balıkesir ABİDE eğitim araştırması ilçe düzeyinde yapılarak
ilçe eğitim raporlarının hazırlanmalı,
 Hazırlanan sınav modülünde ödüllü sorular konulmalı,
 İlçe yöneticilerine (Kaymakam, İlçe MEM, Okul Müdürü)
örnek teşkil edecek okulların başarı öyküleri ile ilgili seminer
verilmeli,
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 Hazırlanan sınav modülü öğretmenlerin
akademisyenlere de açık olmalı,

yanı

sıra

 Mobil cihazlarla (Fatih Projesi Tablet) ölçme değerlendirme
yapılmalı,
 Öz değerlendirme sonuçları hazırlanan sınav modülüne
entegre edilmeli,
 Meslek liselerinde
değerlendirilmeli,

kendi

aralarında

akademik

başarı

 STEM festivallerinin endüstri ile işbirliğine gidilmeli.
8.2. Değerler Eğitimi
 Değerler eğitimi üzerine soru köklerinde kendi değerlerimizin
kültürümüzün yer aldığı sorulara hazırlanmalı,
 Değerler eğitiminin süreç ve etkinliği temelli olmalı,
 Değerler eğitimi ile ilgili "Gözlem ve Tutum" ölçeği programa
eklenmeli,
 Değerler eğitiminde değerlendirme yapmak için drama veya
gözlem ölçekleri ile değerlendirme yapılmalı,
 Farklı kültürel, sosyo-ekonomik seviyedeki öğrencilere
değerler eğitimi verilmesi konusunda çalıştay planlanmalı,
 Okul öncesinden başlayarak 1.2.3 seviyedeki kazanımları
ölçmeye yönelik ölçme araçlarının (gözlem formu vb.) yeni
formaların oluşturulduğu çalıştay planlanmalı,
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 Değerler eğitimi ile ilgili çevre duyarlılığı, etik, büyüklere
saygı, bulunduğu yerin tarihini ve kültürünü tanıma, drama
eğitimi, video çekimleri yaptırılıp değerlendirilmeli,
 Değerler eğitimi ile ilgili senaryolar oluşturup, öğrenciler
tarafından bu senaryolar gruplar halinde tartışılmalı,
 Eğitimde iyi örnek sunulmalı ve ödüllendirilmeli,
 Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hedeflerini ölçmek için
senaryolar ve hikayeler geliştirip bu hedeflere ne kadar
ulaşılabildiği ölçülebilir hale getirilmeli.
8.3. Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 Öğrenciler arasında ve okul-aile-öğrenci arasında işbirliğin
artırılması amacıyla online portallar çoğaltılmalı ve denetim
sağlanmalı,
 Sosyal kültürel sportif faaliyetlerin kurumsal olarak katılımı
(okul içi, okullar arası) tablolar halinde belirlenmeli,
 Yaşanılan bölgenin kültürel değerleri kazanımlar haline
dönüştürülerek her hafta farklı bir kazanım okullarda
işlenmeli,
 Öğrencilerin ve okulların STEM Eğitimi konusundaki
çalışmaları yapılacak olan bir festival ile sunulmalı,
 Okul müdürü, il maarif müfettişleri, ilçe milli eğitim
müdürlerine STEM eğitimi tanıtılmalı, "İlçe STEM Merkezi"
kurulmalı ve işleyişi konusunda bilgi verilmeli. Okul
yöneticilerine okullarında STEM merkezlerinin nasıl kurulacağı
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ve yürütüleceği, bu konudaki görev ve sorumluluklarının neler
olduğu açıklanmalı,
 Meslek liseleri festivali yapılarak bu festivalde öğrencilerin
yapmış olduğu ürünler sergilenmeli,
 Kariyer akademi merkezi ile beraber meslek lisesi
öğrencilerinin mesleki yeterlilikleri ile ilgili çalışmalar
yapılmalı.

8.4. Okul-Toplum-Aile İlişkisi
 Yapılan ölçme sonuçlarının aileler ile paylaşılmalı,
 STEM eğitimi konusunda okul kadar, toplum ve ailenin de
bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmeli,
 STEM eğitimi konusunda, bu alanda çalışan meslek
gruplarından destek alınarak seminerler verilmeli,
 Aile çocuk gelişimi ve farklı güncel konularda ailelere düzenli
olarak seminerler verilmeli,
 Aileler, sosyal medya veya online portallar üzerinden eğitim
öğretim sürecine dahil edilmeli,
 Öğrencilerin yaptığı çalışmalar, ürünler okullarda veya belirli
merkezlerde sergilenmeli.
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