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GİRİŞ

	 Eğitim	kurumunun	 temel	 çıkış	 noktası,	
bireyin	 kendini	 bilmesini	 ve	 tanımasını	
sağlamaktır.	 Çocuklar,	 ebeveynler	 ve	
öğretmenler,	 kendilerini	 ve	 çevrelerindekileri	
tanıdıklarında,	 birlikte	 gelişme	 imkânı	
doğacaktır.	

	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 eğitimi	 tüm	
unsurlarıyla	 geliştirme,	 eğitimde	 karşılaşılan	
problemlere	 günümüze	 uygun	 çözümler	
sunma	 amacıyla	 hazırlanmıştır.	 Eğitimin	
dört	 temel	 unsurunun	 farklı	 özelliklerini	
belirlemeden	 verim	 sağlanamayacağının	
farkındalığıyla	 hareket	 edilmiştir.	 Vizyon	
belgesi	somut	ve	soyut	tüm	eğitim	unsurlarını	
yeniden	şekillendirmeyi	eksiklikleri	gidermeyi	
amaçlamıştır.	Edirne	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	
Arge	 Birimi	 olarak	 2023	 Eğitim	 Vizyonunun	
çizdiği	 plana	 uygun	 olarak	 hazırladığımız	
projelerle	eğitime	katkı	sağlamayı	amaçladık.	
Öğrenci,	öğretmen,	yönetici	ve	veli	özelliklerini	
göz	 önünde	 bulundurarak	 uyguladığımız	
projelerle	2023	Eğitim	Vizyonunun	hedeflerinin	
gerçekleştirilmesine	 hazır	 okul	 ortamları	
kurmaya	 çalıştık.	 Okullarımızda	 yapılan	
tüm	 çalışmalarla	 eğitimin	 yeni	 hedeflerine	
uygun	 olarak	 güzelleştiğini	 görmekteyiz.	 Bu	
kitapçık	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 çerçevesinde	
hazırlanıp	 uygulanan	 39	 yerel	 projeyi	 ve	
vizyon	 kapsamında	 yapılan	 tüm	 çalışmaların	
sonuçlarını	 içermektedir.	 “Mutlu	 çocuklar,	
güçlü	 Türkiye.	 “	 sloganıyla	 yaptığımız	 tüm	
çalışmalarla	 çocuklarımızı	 yarınlarda	 mutlu,	
mutlu	 çocukların	 yardımıyla	 ülkemizi	 güçlü	
kılmak	için	çalışmalarımızı	sürdüreceğiz.	
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İSTİKLÂL MARŞI

 Mehmet Âkif ERSOY

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl,
Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı:
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;
Bu ezanlar - ki şehâdetleri dînin temeli -
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder – varsa - taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-u mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
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Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. 
Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri 
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 
bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü 
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

20 Ekim 1927
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2023	Eğitim	Vizyonu,	toplumumuzun	ortak	geleceği	paydasında,	her	kesimde	seslendirilen	
daha	iyi	bir	eğitim	beklentisine	ilişkin	umudu	temsil	etmek	iddiasındadır.	Bu	sebeple	bizler	
Edirne	 Valiliği	 ve	 bünyemizdeki	 tüm	 kurumlarımızla	 2023	 Eğitim	 Vizyonunun	 umuduna	
ortak	olduk.	2018-2019	Eğitim	Öğretim	yılında	Edirne	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüzün	proje	
çalışmaları	temelinde	il	genelinde	yapılan	çalışmalara	katıldık	ve	yapılanları	tüm	imkanlarımızla	
destekledik.

En	 kıymetli	 varlıklarımız	 olan	 çocuklarımızın	 eğitimde	 çok	 yönlü	 desteklenmesi	 bizim	
asli	 görevlerimizdendir.	Bu	bilinçle	 çocuklarımız	 için	 tüm	kurumlarımızla	birlikte	yaptığımız	
çalışmalarla	10	farklı	türde	155	adet	Tasarım	Beceri	Atölyesi	yaptık.	Bu	atölyeler	çocuklarımızın	
yaparak	 yaşayarak	 öğrenmelerini	 sağlamanın	 dışında	 sanata	 duyarlı,	 bilimsel	 düşünmeye	
saygılı	bireyler	olarak	yetişmelerine	yardımcı	olacaktır.	2023	Eğitim	Vizyonunun	hedeflerini	
gerçekleştirmek	 için	 çıktığımız	 bu	 yolda	 tüm	 kurumlarımızla	 birlik	 ve	 beraberlik	 içinde	
çalışmalarımızı	sürdüreceğiz.	

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ekrem	CANALP
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Edirne	Valisi
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	 2023	Eğitim	Vizyon	Belgesinin	felsefesi	“Eğitim	sistemleri,	içinden	çıktığı	medeniyetler	
kadar,	evrensel	insanlık	değerleriyle	de	harmanlanırlar.”	cümleleriyle	başlar.	Eğitimin	bir	bütün	
olduğu	ve	ona	kuvvet	veren	her	unsurun	birbirinden	kıymetli	olduğu	bilinciyle	hazırlanan	bu	
belge	bizim	kılavuzumuz	olmuştur.	 Bu	 sebeple	biz	 Edirne	 İl	Milli	 Eğitim	Müdürlüğü	olarak	
ilimizin,	değerlerimizin,	kültürümüzün	yansıması	olacak	aynı	zamanda	evrensel	değerleri	de	
kucaklayacak	projelerle	yola	çıktık.	2018-2019	eğitim	öğretim	yılının	2.	döneminde	Edirne	ilinde	
2023	Eğitim	Vizyonunu	temele	alan	39	eğitim	projesi	geliştirilmiş	ve	bu	projeler	kapsamında	
ilimizde	 tüm	 ilçelerimizle	 birlikte	 çok	 sayıda	 etkinlik	 düzenlenmiştir.	 Öncelikle	 eğitimin	
dört	 temel	unsurunu	kapsayan	akademi	çalışmaları	 yapılmıştır.	Bu	akademi	çalışmalarında	
öğretmen,	 öğrenci,	 yönetici	 ve	 velilerimize	 çeşitli	 eğitimler	 verilmiş,	 onların	 karşılaştıkları	
sorunları	çözmelerine	fayda	sağlanmaya	çalışılmıştır.	Aynı	paydada	buluşan	eğitim	ögelerinin	
sorunlarını	 çözmeye	 yaklaşan	her	 bir	 eğitimcimizin,	 öğrencimizin	 ve	 velimizin	 süreçten	 ve	
sonuçlarından	 memnun	 olduğunu	 görmek	 bizi	 mutlu	 etti.	 Kısa	 bir	 süreye	 sığdırdığımız	
çalışmaları	ve	sonuçlarını	gördükçe	2023	Eğitim	Vizyonunun	getirilerinin	katlanarak	artacağına	
inancımız	 tamdır.	 Bu	 sebeple	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 çerçevesinde	 hazırlanan	 ve	 uygulanan	
projelerimizin	eğitime	katkısını	artırmak	için	çalışmalarımızı	sürdüreceğiz.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr.	Önder	ARPACI
	 	 	 	 	 	 	 	 Edirne	İl	Milli	Eğitim	Müdürü
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2023	 Eğitim	 Vizyonu,	 İnsan	 Kaynaklarının	 Geliştirilmesi	 ve	
Yönetimi	başlığı	altında,	“Öğretmen	ve	Okul	Yöneticilerinin	Mesleki	
Gelişimleri	Yeniden	Yapılandırılacak”	hedefi	doğrultusunda;

İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğümüz	 koordinesinde	 Okul	 Müdürü	
ve	 Müdür	 Yardımcılarımıza	 üniversite	 işbirliği	 ile	 öğretim	 üyeleri	
tarafından	seminer	dönemlerinde	ve	öğretim	yılı	başından	itibaren	
eğitim	seminerleri		verilecektir.

Öğretim	 Yılı	 içinde	 Öğretmen	 Akademileri	 Projesi	 ile	 paralel	
olarak	çalışmalar	yürütülmüştür.
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MEB	2023	Eğitim	Vizyonu	‘Öğretmen ve okul yöneticilerimizin 
mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve 
STK’larla yüzyüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata 
geçirilecektir.’ hedefi	doğrultusunda;

Öğretmenlerimizin	 akademik	 kariyerlerini	 zenginleştirmeleri,	
eğitim	 ve	 öğretim	 faaliyetlerinde	 ihtiyaç	 duydukları	 noktalarda	
birikimlerini	 güçlendirmeleri	 ve	 öğretmenlerin	 akademilerde	
aldıkları	 eğitimlerle	 öğrencilere	 ulaşıp,	 onların	 zihnine	 ve	 kalbine	
dokunmalarına	yardımcı	olmak	amaçlanmıştır.
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Milli	Eğitim	Bakanlığımızın	2023	Eğitim	Vizyonu	doğrultusunda,	
okullarımızda	öğrenim	gören	öğrencilerin	velilerine	yönelik	okul-veli	
iletişim	ve	işbirliğini	güçlendirmek	suretiyle	velileri	bilinçlendirerek	
çocuklarımızın	 sorumluluklarının	 bilincinde	 bireyler	 olarak	
yetişmelerine	katkı	sağlamak	amaçlanmıştır.

Müdürlüğümüz	koordinatörlüğünde,	İlimiz	merkez	ve	ilçelerde	
yürütülen	 “Veli	 Akademileri”	 projesinde;	 velilerin	 çocuğun	 eğitim	
ve	 okul	 hayatı	 süreciyle	 ilgili	 olarak	 bilgilenmesi	 ve	 bilinçlenmesi	
amacıyla	eğitimler	düzenlenmiştir.

Okul	 ziyaretlerinde	 ve	 öğretmenler	 ile	 yapılan	 görüşmelerde	
yürütülen	projenin	öncelikle	okullarda	 yaşanan	disiplin	 olaylarının	
ve	istenmeyen	davranışların	en	aza	indirgenmesi	ve	okul	başarısının	
artırılmasına	katkı	sağlayarak	projenin	amacına	ulaştığı	görülmüştür.
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MEB,	 Güçlü	 Yarınlar	 için	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 çerçevesinde	
‘Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam 
becerileri kazanımlarına yönelik Tasarım-Beceri Atölyeleri 
kurulacaktır.’ hedefini	desteklemek	amacıyla;

Çocuk	Akademileri	projemiz	ile	müdürlüğümüz	koordinesinde	
ilkokul	 ve	 ortaokul	 öğrencilerimize	 yönelik	 ahşap	 boyama,		
ebru,	 resim,	 müzik	 gibi	 atölyeler	 açılarak	 öğrencilerin	 zihinsel	
gelişimlerine	 katkı	 sağlamak	 ve	 el	 becerilerini,	 yaratıcılıklarını	
geliştirmek	amaçlanmaktadır.	Öğrencilerin	aldıkları	atölye	eğitimleri	
sayesinde	güzel	zaman	geçirirken	aynı	zamanda	stratejik	düşünmeyi	
öğrenmeleri,	 özgün	 eserler	 meydana	 getirmeleri,	 var	 olan	
keşfedilmemiş	özelliklerinin	farkına	varmaları	sağlanacaktır.	Yaparak	
öğrenmenin	faydasını	görecek	öğrenciler	yeni	bakış	açıları	kazanarak	
gelişimlerine	katkı	sağlayacaklardır.
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Milli	 Eğitim	 Bakanlığımızın	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	
doğrultusunda,	 ilimizde	 bulunan	 anne-babasını	 kaybetmiş	
olan	ya	da	yoksunluğunu	yaşayan	öğrencilerin	desteklenmesi,	
duyuşsal	gelişimlerinin	ve	akademik	başarılarının	artırılması,	
aidiyet	duygularının	geliştirilmesi	amaçlanmıştır.

Müdürlüğümüz	 koordinatörlüğünde,	 İlimiz	 merkez	 ve	
ilçelerde	yürütülen	“Elimi	Bırakma	Öğretmenim”	projesinde;	
öğrencilere	 akademik	 anlamda	 doğru	 yönlendirme	 yapılmış	
olacak,	öğrencilerin		duyuşsal		gelişimlerine	katkı	sağlanacak	
ve	 aidiyet	 duyguları	 gelişmiş	 olacaktır.	 Okul	 ziyaretlerinde	
ve	 öğretmenler	 ile	 yapılan	 görüşmelerde	 yürütülen	
projenin	 öğrencilerin	 her	 konuda	 desteklenip	 	 topluma	
entegrasyonlarının	 sağlanarak	 projenin	 amacına	 	 ulaştığı	
görülmüştür.
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Eğitim	 ve	 öğretim	 faaliyetlerinin	 etkililiği	 öğretim	
materyallerinin	 özgünlüğü,	 öğrenci	 düzeyi	 ve	 ihtiyaçlarına	
uygunluğu	ile	doğru	orantılıdır.

Öğretmenlerin	 yenilikçi	 öğretim	 materyalleri	
tasarlayarak,	 öğretim	 süreçlerinde	 kullanmaları	 değişen	
eğitim	 anlayışı	 ve	 öğretim	 programlarının	 temel	
unsurlarından	 biridir.	 Bu	 bağlamda,	 öğretim	 sürecinde	
materyal	kullanımının	zenginleştirilmesi	ve	özgünleştirilmesi,	
örnek	 çalışmaların	 teşvik	 edilerek	 yaygınlaştırılması	 bu	
projenin	temel	amacıdır.
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 »Yarışmaya	316	materyal	başvurusu	yapılmıştır.

 »Yarışmanın	ön	elemesi	22.05.2019	tarihinde	yapılmış	olup	276	materyal	ön	
elemeyi	geçmiştir.	

 »Ön	 elemeyi	 geçen	 materyallerin	 değerlendirmesi	 10.06.2019-14.06.2019	
tarihleri	arasında	yapılmıştır.	

 »Yarışma	 nihai	 ödül	 töreni	 28.06.2019	 tarihinde	 Edirne	 Ticaret	 ve	 Sanayi	
Odası	Konferans	Salonu’nda	yapılmış,	yarışmada	dereceye	giren	materyal	sahipleri	
ödüllendirilmiştir.
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MEB	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 ‘Yeni yüzyılda zamanın 
ruhunu önemseyen yeni bir okul anlayışını eğitimle ilgili 
tüm aktör, STK’lar, eğitim sendikaları vb. kuruluşların 
işbirliğiyle ortaya koymak önceliğimiz olacaktır.’	 hedefi	
doğrultusunda;

Projemiz	 kapsamında	 çevreyle	 duyarlı,	 kurum	 ve	
kuruluşlar	 arası	 dayanışmanın	 olduğu,	 kaliteli	 ve	 çözüm	
odaklı	 hizmetlerin	 üretildiği	 bir	 şehir	 ortamı	 oluşturmak		
amacına	yönelik	işbirlikleri	planlanmıştır.
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Edirne	 Valiliğimiz	 himayelerinde,	 	 İl	 Millî	 Eğitim	 Müdürlüğümüz	 ile	 Edirne	 İl	
Sağlık	Müdürlüğü	işbirliğiyle	ve	Çocuk	Oyunları	Gençlik	ve	Spor	Kulübü’nün	(ÇODER)	
destekleriyle	 öğrencilerimizde	 erken	 yaşta	 teknoloji	 bağımlılığına	 karşı	 farkındalık	
oluşturmak,	sanal	dünyada	değil	gerçek	dünyada	sosyal	olmaları	ve	kişisel	gelişimlerine	
katkı	sağlamak	amacı	ile	‘Teknolojisiz Mutlu Bir Gün’	etkinliği	düzenlendi.	

Öğrencilerimiz	Adalet	ve	Hukuk	dersi	kapsamında	Adalet	Bakanlığının	hazırlamış	
olduğu	 “Türkiye’de	 Adalete	 Daha	 İyi	 Erişim	 İçin	 Koruyucu	 Hukuk	 Uygulamalarının	
Geliştirilmesi	Projesi”	ne	adliye	ziyaretleri	ile	katıldılar.
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Milli	 Eğitim	 Bakanlığımızın	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	
doğrultusunda,	çocukların	öğrenmesiyle	ilgili	tüm	aktörlerin	
okulu	iyileştirmeye	katkıda	bulunduğu	“Okul	Gelişim	Modeli”	
kurmak	ve	okullarımızda	öğrenim	gören	öğrencilerin	eğitim	
kalitesini	 artırıcı	 	 faaliyetleri	müzakere	 etmek,	 okullarımızın	
çevre	ile	olan	işbirliğini	güçlendirmek	ve	okul	güvenliğini	en	
üst	seviyeye	taşımak	amaçlanmıştır.

Çocukların	 öğrenmesiyle	 ilgili	 tüm	 aktörlerin	 okulu	
iyileştirmeye	katkıda	bulunması	,okullarımızda	öğrenim	gören	
öğrencilerin	 eğitim	 kalitesinin	 	 arttırılması,	 okullarımızın	
çevre	 ile	 olan	 işbirliğini	 güçlendirmek,	 okul	 güvenliğini	 en	
üst	 seviyeye	 taşımak	 artmış	 olacaktır.	 	 Okul	 ziyaretlerinde	
ve	öğretmenler	ile	yapılan	görüşmelerde	yürütülen	projenin	
belirlenen	takvime	göre	belirli	günlerde	okul	müdürleri,	okul	
aile	birliği	başkanları	,mahalle	muhtarları,	belediye	görevlileri	
,okul	kantin	işletmecileri	,okul	servis	görevlileri,	okul	güvenlik	
personeli	 ve	 karakol	 amirlerinin	 toplanıp	 bulundukları	
bölgelerdeki	 okullarla	 ilgili	 konuşup	 bilgi	 alışverişinde	
bulunmalarıyla	projenin	amacına	ulaştığı	görülmüştür.
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Edirne	 Yardımlaşma	 ve	 Dayanışma	 Derneği	 tarafından	 Edirne	 İl	 Milli	 Eğitim	
Müdürlüğünün	2023	Eğitim	Vizyonu	ile	hazırlanan”	Okulum	için	Mahallem	Seferber	
’’isimli	projesi	kapsamında	okullarında	yıl	içinde	sosyal,	kültürel	ve	sportif	alanlarda	
katılım	gösterip	derece	alan	öğrencilerimize	18	Nisan	2019	Perşembe	günü	saat	13.30’	
da	Şükrüpaşa	İlkokulu	Bahçesinde	Bisiklet	Dağıtım	Töreni	düzenlendi.
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MEB,‘Güçlü	 Yarınlar	 için	 2023	 Eğitim	 Vizyonu’,	 s.25,	
Kazanılan	 becerilerin	 içselleşmesinde	 her	 türlü	 öğrenme	
içeriği	 (a)	 ilgili,	 (b)	 ilişkili,	 (c)	 geçirgen,	 (d)	 analitik	 ve	
(e)	 birbirini	 tamamlayıcı	 olarak	 tasarlanacak	 ve	 hayata	
geçirilecektir.	 Bu	 doğrultuda	 müfredat,	 çocukların	 ilgi,	
yetenek	 ve	 mizaçları	 doğrultusunda	 esnek,	 modüler	 ve	
uygulamalı	olarak	iyileştirilecektir.

Çeşitli	 yaş	 grupları	 ve	 farklı	 altyapıdaki	 ortamlarda	
teknolojinin,	 bilimin	 nasıl	 öğretileceğinin	 ilkelerinin	
belirlenmesi,	disiplinler	üstü	bakış	açısıyla	tüm	disiplinlerin	
bütünleştirilebileceğinin	 çerçevesinin	 çizilmesi	 ile	 ülkemiz	
adına	endüstri	4.0	alanında	eğitim	stratejisinin	belirlenmesine	
yardımcı	olmak,	aynı	zamanda	müfredat	geliştirmede	örnek	
ders	 uygulamaları	 ve	 planlamalarıyla	 eğitim	 sistemimize	
katkıda	 bulunmak	 amacıyla	 çıktığımız	 bu	 yolda	 Hârezmî	
Eğitim	Modeli	2016	yılından	beri	yürütülmektedir.
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	 MEB	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 ‘Güçlü  Yarınlar için 
2023 Eğitim Vizyonu’, s.41, ‘Mevcut insan kaynağının en 
verimli şekilde kıymetlendirilmesi için aidiyet duygusunu 
güçlendirilecek adımlar atılacaktır’ hedefi	doğrultusunda;

	 Proje	kapsamında;	öğretmenin	toplumsal	mesleki	rolü	
ve	 toplumdaki	 statüsü	 konusunda	 yapılacak	 etkinliklerle,	
eğitim	sistemimizin	temel	taşı	olan	öğretmenin	yeterliliğini,	
fedakârlığını,	 diğerkâmlığını	 ve	 mensubu	 olduğu	 topluma	
hizmet	 etme	 aşkını	 bütün	 toplumun	 görmesi	 dolayısıyla	
toplumsal	farkındalığı	oluşturmak	amaçlanmıştır.

	 Edirne	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 ve	 Halk	 Eğitim	
Müdürlüğü	 işbirliği	 ile	 öğretmenlerimize	 çeşitli	 kurslar	
açılmıştır.
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Edirne	 İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ve	Halk	Eğitim	
Müdürlüğü	işbirliği	ile	öğretmenlerimize	çeşitli	kurslar	
açılması	planlanmıştır.

• Halk	Oyunları	Kursu

• Tiyatro-Drama	Kursu

• Koro	Kursu

• El	Sanatları	Kursu

• Gitar	Kursu

• Resim	Kursu	

• İşaret	Dili	Kursu

• Step-Aerobik-Pilates	Kursu
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Öğrencilerimizin	 okullarına	 isimlerini	 veren	 tarihi	 ve/veya	 önemli	 şahısları	
tanımalarını	 sağlayarak	 okullarına	 karşı	 hissettikleri	 aidiyet	 duygularını	 geliştirmek,	
okullarımızın	kurum	kültürlerini	ön	plana	çıkarmak	ve	olumlu	değerleri	sürdürülebilir	
kılmak	hedefleriyle	projemiz	uygulanmış,	proje	çerçevesinde	okullarımızda	etkinlikler	
düzenlenmiştir.



47



48

Projemiz	 ile	 İnternet	 bağımlılığının	 gençleri	 sosyal		
hayattan	 kopartan,	 günlük	 yaşantıyı	 olumsuz	 etkileyen	
yönlerini	 ortaya	 koymak	 ve	 bilinçli	 	 internet	 kullanımı	
konusunda	farkındalık	oluşturmak,	öğrencilerimizin	teknoloji,	
internet	 ve	 sosyal	 medya	 bağımlılığından	 kurtulması	
amaçlanmıştır.

Okullarımızda	Bilinçli	İnternet	Kullanımı,	Ağ	ve	İnternet	
güvenliği,	 Siber	 zorbalık,	 İnternet	 bağımlılığı,	 Sosyal	Medya	
bağımlılığı,	etkileri,	önleme	yolları,	Teknoloji	 (Cep	Telefonu,	
Tablet,	 TV	 vb.)	 bağımlılığı,	 Teknoloji	 Bağımlılığının	 yol	
açtığı	 sağlık	 problemleri	 ve	 tedavisi	 konularında	 eğitimler	
planlanarak	uygulanmıştır.
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Projemiz	ile	geleceğimiz	olan	çocukların	eğitim	öğretim	ortamlarının,	fiziki	koşulları	
açısından	iyileştirmelerin	yapılarak,	daha	sağlıklı	ve	hijyenik	alanlar	oluşturmak,	okul	
içinde	çalışan	tüm	meslek	grupları	ve	öğretmenlerin	sağlık	hakkında	bilinç	düzeylerini	
yükseltmek,	Öğrencileri	oluşabilecek	sağlıksız	koşullardan	korumak	ve	kendilerini	bu	
konularda	nasıl	koruyacakları	konusunda	farkındalıklarını	artırarak	sağlıklı	gelecekler	
sağlanması	hedeflenmektedir.

Proje	çerçevesinde,	okullarda	öğrenci	ve	velilere	hijyen	ve	sanitasyon	bilgilendirme	
eğitimleri,	okul	temizlik	personellerine	hijyen	ve	sanitasyon	bilgilendirme	eğitimlerinin	
verilmesi,	 gıda	 işletmelerinde	 	 çalışan	 personele	 hijyen	 ve	 sanitasyon	 bilgilendirme	
eğitimlerinin	verilmesi	ve	denetimi	planlanarak	gerçekleştirilmiştir.
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	 MEB,	 Güçlü	 Yarınlar	 için	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	
çerçevesinde	 “Çocuklarımızın bilişsel, duygusal, fiziksel 
olarak çok boyutlu gelişimi önemsenecektir. Her 
çocuk içinde bulunduğu okul çevresinden başlayarak, 
üretebilmeyi başaracak doğayı, kültürü tanıyacak ve aktif 
uygulayıcı olacaktır.”	 maddesi	 doğrultusunda	 	 2018-	 2019	
Eğitim	Öğretim	yılı	 2.	Dönemi	boyunca	öğrencilerin	 sosyal,	
sportif	ve	kültürel	faaliyetlere	katılmaları	sağlanmış,	yeni	ilgi	
alanları	 kazanmaları,	 var	 olan	 yeteneklerini	 geliştirmeleri	
amaçlanmıştır.	 Kişiliklerini	 sağlıklı	 bir	 şekilde	 geliştirmeleri	
için	katkı	sağlayan	etkinliklerle	öğrencilerin	her	alanda	etkin	
rol	oynamaları	amaçlanmıştır.
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	 Projemiz	kapsamında	toplumsal	birlik	ve	beraberliğimize	katkı	sağlayan		hatıraların	
öğrencilerimizle	 paylaşılması,	 tarihimizi	 etkileyen	 geleceğimizi	 şekillendiren	 kişilerin	
anılarının,	günlüklerinin	tanıtılması	amaçlanmıştır.		Öğrencilerimiz	projemiz	ile	anı	ve	
günlük	yazmaları	için	teşvik	edilmiştir	.	Bu	amaçlar	doğrultusunda	ortak	hafızamızda	
yer	alan	ve	alacak	güzel	anılar	biriktirmenin	önemini	kavrayan	öğrencilerimiz	kendileri	
gibi	olan	kişileri	tanıma	fırsatı	bulmuştur.
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	 MEB,	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	
‘Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar 
ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler 
gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, 
müfredatlarda yer alan kazanımlar 
doğrultusunda daha etkili 
kullanılması sağlanacaktır.’	 hedefini	
desteklemek	için;

Projemiz	 ile	 öncelikle	 bilim,	 teknoloji	 ve	 kültür	 tarihimizin	 küllenen	 mirasını	
müdafaa	 eden	 Fuat	 Sezgin’in	 ortaokul	 ve	 ortaöğretim	 kademesinde	 eğitim	 öğretim	
faaliyetlerinden	 yararlanan	 öğrencilerimize	 tanıtılması,	 onların	 bilim,	 tarih,	 teknoloji	
ve	 kültürle	 ilgilenmesine	 teşvik	 edilmesi	 amaçlanmaktadır.	 Bunun	 yanında	 bireylerin	
araştırma	becerilerinim	 geliştirilmesine	 imkân	 sağlanması,	müze	 faaliyetleri	 ile	 kültürel	
miras	ilişkisini	kavramaları	bekleniyor.

T.C.	Cumhurbaşkanlığı”2018/6	Sayılı	genelgesiyle,	2019	yılı	“Prof.	Dr.	Fuat	Sezgin	Yılı”	
olarak	ilan	edildi.
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* Bu	proje	kapsamında	okullarda	Fuat	Sezgin’i	anma	etkinlikleri	düzenlendi.	

* Her	okulda	Fuat	Sezgin	belgesellerinin	izletildi.	

* İstanbul’da	bulunan	Türk	İslam	eserleri	müzesine	sanal	turlar	düzenlendi.	

* Birçok	okul	Edirne’de	bulunan	Türk	Ve	İslam	Eserleri	Müzesi’ni	ziyaret	etti.	

* Edirne	Milli	Eğitim	Müdürlüğünde	Prof.Dr.	Fuat	Sezgin	ve	İslam	Alimleri	konulu	
resim	ve	biyografiler	sergilendi.	

* Bazı	imkanı	olan	okullarda	Prof.Dr.	Fuat	Sezgin	külliyatı	temin	edildi.

* Hasan	Rıza	Güzel	Sanatlar	Lisesi’nde	öğretmen	ve	öğrencilerimiz	Fuat	Sezgin’in	
büstünü	yapmıştır.
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MEB	 2023	 Eğitim	 Vizyonu’, ‘Bilimin rehberliğinde ve vicdanımızın  pusulasında 
bir bakış geliştirdiğimiz sürece Anadolu’daki varlığımızın bin yıllık iyi örneklerle bezeli 
birikimine ve mirasına tam manasıyla sahip çıkmış oluruz.’ amacı	doğrultusunda;

Öğrencilerimizin	Türk İslâm dünyasının yetiştirdiği değerleri	ve	bu	değerler	ışığında	
İslâm	dünyasının	günümüzde	başta	bilim,	teknoloji	ve	felsefe	gibi	alanlar	olmak	üzere	ne	
düzeyde	bir	üretkenliğe	sahip	olduğunu	anlamalarını	ve	bilimin	tarihsel	gelişim	sürecini	
daha	iyi	kavrayabilmelerini	sağlamaktır.

Bu	 proje	 ile	 okullarda	 İslam	 alimlerini	 anma	 günü	 etkinlikleri,	 bilgi	 yarışmaları	
düzenlenmiştir.	Okullarda	İslam	alimleri	ile	ilgili	pano	çalışmaları	yapılmıştır.
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	 Öğrencilerimizin	 kendini	 daha	 serbest	 ifade	 edebileceği	
ortamların	 kurulması	 günümüz	 eğitim	 sisteminin	 en	 önemli	
hedeflerindendir.	Kendini,	yaşadıklarını	ve	yaşamak	istediklerini	
yazarak	anlatmaya	yatkın	çocuklarımızın	bu	yetenek	ve	isteklerinin	
desteklenmesi	amacıyla	oluşturulan	Geleceğin	Yazarları	projemiz		
temelde	 öğrencilerimize	 kendilerini	 özgürce	 ifade	 etme	
ortamı	 sağlamıştır.	 Ayrıca  yazma kabiliyeti olan öğrencileri 
keşfeden, yazma isteği ve yeteneği olan öğrencilere destek 
olan, öğrencilerin özgüvenlerini arttıran bu proje yazarlığa 
ilgi duyan öğrencilere gerekli eğitimlerin verilmiş, yazdıklarını 
yayımlama fırsatı sunulmuştur.	Öykü	yazma	yarışması	etkinlikleri	
düzenlenerek	öğrenciler	bu	alanda	teşvik	edilmiş,	kitap	ve	dergi	
çıkarmaları	sağlanmıştır.
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	 Milli	 ve	manevi	 değerlerimizin	 her	 geçen	 gün	 daha	 çok	 kıymetlendiği	
günümüzde	 öğrencilerimizin	 değerlerini	 korumaları	 ve	 aktarmaları	 için	
hazırlanan	projemiz	kapsamında	değerler	eğitimiyle	uyumlu	biçimde	öğrencilere	
görgü	kurallarının	öğretilmesi	sağlanarak	çocukların	kişisel	gelişimlerine	katkıda	
bulunmak	amaçlanmıştır.	Okullarda	ve	okul	dışına	öğrencilerin	kötü	söz,	argo	
kullanmasının	azaltılması	hedeflenmiştir.
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	 Projemizde	 öncelikle	 öğrencilerimizin	 zihinsel,	 duygusal,	 sosyal	 ve	
dil	 gelişiminin	 desteklenmesi	 amacıyla	 kütüphanelerde	 çeşitli	 etkinlikler	
düzenlenmiş	 ve	 bu	 etkinliklerle	 öğrencilerin	 kütüphanelerden	 daha	 verimli	
faydalanmaları	 sağlanmıştır.	 	 Özellikle z-kütüphanelerde düzenlenen masal 
okuma, kitap inceleme, drama etkinlikleri, yazma ve okuma çalışmaları, çeşitli 
oyunlar, film gösterimi ve incelemesi gibi	etkinlikler	sayesinde		öğrencilerimiz		
kütüphanelerde	hem	eğlenceli	hem	de	yararlı	zamanlar	geçirmiştir.
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	 MEB,	Güçlü	Yarınlar	için	2023	Eğitim	Vizyonu	hedeflerinden	“Türkçenin 
korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacaktır.” 
maddesi	doğrultusunda;

	 İlkokul,	 ortaokul	 ve	 liselerde	 ara	 sınıflarda	 okuma	 yazma	 bilmeyen	
veya	 okuma	 yazmada	 güçlük	 çeken	 öğrencilerin	 okuma	 yazmalarını	 istenen	
seviyeye	çıkarmak	için	hazırlanan	bu	proje	ile	öğrencilerin	anlama	becerilerini	
geliştirebilmek	 de	 hedeflenmiştir.	 Öğrencilerin	 2023	 Eğitim	 Vizyonunda	
belirlenen	hedeflere	katkılarını	artırmak	için	okuyan,	anlayan	ve	kendini	doğru	
anlatan	 bireyler	 olarak	 yetişmelerini	 destekleyen	 projemiz	 çerçevesinde	
öğrencilerimizin	okuma	ve	yazma	seviyeleri	belirlenmiş,	eksiği	olan	öğrenciler	
tespit	edilmiş	ve	onlar	için	okuma-yazma	çalışmaları	düzenlemiştir.
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Zeka	 (akıl)	oyunları	Projesinde	öğrencilerin	 sahip	oldukları	
zekâ	 potansiyellerinin	 farkına	 varmalarının	 sağlanması,	 sahip	
oldukları	 potansiyelin	 geliştirmesi;	 karşılaştıkları	 problemler	
karşısında	 orijinal	 ve	 yeni	 çözüm	 yolları	 geliştirmesi,	 pratik	
düşünmesi,	sorun	durumunda	doğru	kararlar	verebilmesi	gibi	bir	
dizi	beceri	ve	yeterliliklerin	geliştirmesi	amaçlanmaktadır.	

			Bu	amaç	doğrultusunda	öncelikle	okullardaki	akıl	oyunları	
envanterleri	 araştırılmıştır.	 Akıl	 oyunları	 sınıfı	 bulunmayan	 bazı	
okullara	akıl	oyunları	sınıflarının	kurulması	ve	akıl	oyunu	sınıfının	
bulunduğu	okullarda	bu	sınıfların	aktif	kullanılması	sağlanmıştır.
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Milli	Eğitim	Bakanlığımızın	2023	Eğitim	Vizyonu	doğrultusunda,		Özel	Eğitim	
Okullarımızda	öğrenim	gören	öğrencilere	yönelik	hizmetlerin	kalitesini	artırmak,	
öğrencilerimize	yönelik	sosyal	faaliyetler	düzenlemek,	öğrencilerimizin	topluma	
entegrasyonuna	 katkı	 sağlamak,	 Destek	 Eğitim	 Odalarını	 güçlendirmek	 ve	
kaynaştırma	öğrencilerinin	okula	uyum	sürecini	kolaylaştırmak	amaçlanmıştır.

Proje	 çerçevesinde	 özel	 eğitime	 ihtiyacı	 olan	 öğrencilerimizin	 toplumla	
etkileşim	 içinde	 olmaları	 sağlanacak,	 öğrencilerimizin	 şehrimizi	 tanımaları	
sağlanmış	 olacak	 ve	 öğrencilerimizin	 farklı	 sosyal	 etkinliklere	 katılmaları	
sağlanacaktır.	 Okul	 ziyaretlerinde	 ve	 öğretmenler	 ile	 yapılan	 görüşmelerde	
yürütülen	projenin,	toplumun	engelli	bireylerin	farklılıklarına	saygı	duyulmasını	
sağladığı	 ve	 engelli	 bireylerin	 ailelerinin	 toplumla	 olan	 sosyal	 ilişkilerini	
geliştirdiği	belirtilerek	projenin	amacına	ulaştığı	görülmüştür.
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Milli	 Eğitim	 Bakanlığımızın	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	
doğrultusunda,	 öğrencilere	 erken	 yaşlardan	 itibaren	 okuma	
alışkanlığını	kazandırmak,	öğrencilerin	aileleriyle	kaliteli	vakit	
geçirilmesini	 sağlanmak	 ve	 ailelerin	 kitap	 okuma	 alışkanlığı	
kazandırmada	 çocuklarına	 örnek	 olmalarını	 sağlamak	
amaçlanmıştır.

Projemizle;	 öğrencilerimize	 okuma	 alışkanlıkları	
kazandırılmış	 olacak,	 öğrencilerimizin	 mobil	 cihazlarla	
geçirdikleri	vakit	azalmış	olacak,	öğrencilerimizin	ebeveynleri	
ile	 kaliteli	 vakit	 geçirmeleri	 sağlanacak	 ve	 Velilerin	 okula	
aidiyetleri	artmış	olacaktır.	Okul	ziyaretlerinde	ve	öğretmenler	
ile	 yapılan	 görüşmeler	 de	 yürütülen	 projenin	 öncelikle	
öğrencilere	okumayı	sevdirdiği,	ailesiyle	geçirdikleri	zamanda	
mutlu	 olduklarını	 ve	 arkadaşlarını	 da	 bu	 konuda	 etkileyerek	
projenin	amacına	ulaştığı	görülmüştür.
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Milli	 Eğitim	 Bakanlığımızın	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	
doğrultusunda,	veli	ziyaretleri	yapılması,	okul-	aile	işbirliğinin	
güçlendirilmesi,	okul-aile	arasında	eğitsel	birliktelik	sağlanması,	
öğrencilerin	 yakından	 tanınarak	 başarılarını/devamsızlığını	
etkileyen	 faktörler	 hakkında	 bilgi	 edinilmesi,	 velilerin	 okula	
bakış	açısının	olumlu	yönde	geliştirilmesi,	öğrencilerin	okula	
olan	aidiyet	duygularının	geliştirilmesi	amaçlanmıştır.

Müdürlüğümüz	 koordinatörlüğünde,	 İlimiz	 merkez	 ve	
ilçelerde	yürütülen	“Misafirim	Öğretmenim”	projesinde;	okul-
aile	 işbirliği	 artmış	 olacak,	 öğrenci	 başarısını/	 devamsızlığını		
etkileyen	 faktörler	 belirlenmiş	 olacak,	 öğrenci	 ve	 velilerin	
okula	aidiyet	duyguları	gelişmiş	olacaktır.	Okul	ziyaretlerinde	
ve	öğretmenler	 ile	yapılan	görüşmelerde	yürütülen	projenin	
öğrencileri	 yakından	 tanımaya	 yardımcı	 olduğu	 ,	 velilerin	
okula	 bakış	 açısını	 olumlu	 yönde	 geliştirdiği	 ve	 öğrencilerin	
okula	olan	aidiyet	duygularının	geliştirerek	projenin		amacına	
ulaştığı	görülmüştür.
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MEB’in	 2023	 Eğitim	Vizyonu	 hedeflerinden	 ‘Çocukların 
kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini 
keşfetmesine ve ders dışı etkinliklere ağırlık verilecektir.’ 
maddesi	doğrultusunda;

 
Öğrencilerimizin	 önce	 yaşadıkları	 yerin	 özelliklerini	

öğrenmeleri	 için	Edirne’ye	ait	basılı	ürünleri	okumaları	daha	
sonra	 da	 yapılan	 gezilerle	 Edirne’yi	 çok	 yönlü	 tanımaları	
sağlanmıştır.	Öğrenciler	 Edirne	 hakkında	 bu	 proje	 sayesinde	
kazandıkları	 birikimleri	 kullanarak	 hikayeler,	 şiirler	 yazmış,	
resimler	yapmıştır.	Ayrıca	verimli	okuma	kültürü	geliştirmeleri	
amaçlanan	bireyler	yetiştirmeyi	hedefleyen	bu	projede	Edirne	
için	çalışan	Edirne’yi	tanıyan	ve	doğru	anlatan	bireyler	olmaları	
için	Edirne’deki	tüm	öğrencilerin	eşit	 imkanlara	sahip	olması	
amaçlanmıştır.
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MEB,	Güçlü	Yarınlar	 için	2023	Eğitim	Vizyonu	Okul	Gelişim	Planlarındaki	
hedefler	 doğrultusunda;	 “Çocukların bireysel, akademik ve sosyal gelişim 
amaçlarına yönelik etkinlikler izlenecektir.”	ilkesine	bağlı	kalarak;

Edirne’de	 pansiyonlarda	 kalan	 ortaokul	 ve	 lise	 öğrencilerine	
yönelik	 eğlenceli	 ve	 faydalı	 etkinlikler	 düzenleyerek	 değerler	 eğitiminin	
gerçekleştirilmesi	amaçlanmıştır.	Ailesinden,	evinden	uzak	öğrencilerin	yapılan	
etkinliklerle	hem	daha	sosyal	bireyler	olarak	yetişmeleri	hem	de	yurtta	geçen	
zamanlarını	eğlenceli	ama	faydalı	kullanmaları	sağlanmış,	bireysel	gelişimlerine	
katkı	sağlayan	etkinlikler	sayesinde	daha		mutlu	bireyler	olmaları	sağlanmıştır.
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	 MEB,	 Güçlü	 Yarınlar	 için	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 elverişsiz	 şartlardaki	
öğrencilerin	okul	 terkinin	kısmen	azaltılması	hedeflenecektir,	amacına	uygun	
şekilde	 hazırlanan	 projemizle	 müdürlüğümüze	 bağlı	 tüm	 ilkokul,	 ortaokul	
ve	 liselerde	 öğrenim	 gören	 öğrencilerin	 devamsızlıklarının	 önlenmesi	 için            
2019-2023 Stratejik Planında yer alan ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız 
öğrenci oranımızı %15,13ten  %14’ün altına düşürmek, ortaöğretimde örgün 
eğitim dışına çıkan öğrenci oranımızı %1.11den %0,8’in altına indirmek 
hedeflenmiştir.

	 Projemiz	kapsamında	okullarda	devamsızlıkla	ilgili	velilere	ve	öğrencilere	
seminerler	 düzenlenmiş,	 kariyer	 destekleme	 çalışmaları	 başlatılmış,	 ev	
ziyaretleri	gerçekleştirilmiş,	devamsızlık	nedeni	anketleri	düzenlenmiştir.
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MEB,	Güçlü	Yarınlar	 için	2023	Eğitim	Vizyonu	çerçevesinde	
‘Temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin 
basit, sade ve çocuğun doğasına saygılı bir yaklaşım 
benimsenecektir.’	maddesini	destekleyecek	nitelikteki	etkinliklerle	
öğrencilerin	 edebiyatımızın	 önemli	 şairlerini	 tanımaları	 ve	 şiir	
okuma	zevki	kazanmaları	amaçlanmıştır.	Bu	sebeple	Edirne	merkez	
ve	 ilçelerinde	 liselerde	 şiir	 dinletileri	 düzenlenmiş,	 panolar,	 şiir	
koridorları	 yapılmıştır.	 	 Bu	 sayede	 öğrencilerin	 şiire	 dolayısıyla	
sanata,	sanatçıya	ilgili	ve	saygılı	bireyler	olmaları	hedeflenmiştir.

 
Proje	 kapsamında	 merkez	 ilçede	 Edirne	 Lisesi	 (Arif	 Nihat	

Asya)	 ,	 Sosyal	 Bilimler	 Lisesi	 (Yahya	 Kemal	 Beyatlı),	 Hasan	 Rıza	
Güzel	 Sanatlar	 Lisesi	 (Yunus	 Emre),	 Şehit	 Yıldız	 Gürsoy	 Kız	 AİL	
(Sezai	 Karakoç),	 Akmercan	 AİHL	 (Cahit	 Zarifoğlu),	 İlhami	 Ertem	
Anadolu	Lisesi	 (	Fazıl	Hüsnü	Dağlarca),	Yıldırım	Beyazıt	Anadolu	
Lisesi	 (Necip	 Fazıl	 Kısakürek)	 şiir	 dinletileri	 düzenlendi.	 Ayrıca	
ilçelerde	 de	 belirlenen	 takvimler	 doğrultusunda	 şiir	 dinletileri	
yapıldı.
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Milli	 Eğitim	 Bakanlığımızın	 2023	 Eğitim	 Vizyonu	 hedefleri	 arasında	
öğrencilerimize	 okuma	 alışkanlığının	 kazandırılması	 ve	 bu	 alışkanlığın	
sürdürülmesi	 vardır.	 Aynı	 zamanda	 çocukların	 toplumsal	 dayanışma	 içinde	
olması,	paylaşımcı	bireyler	olarak	yetişmeleri	de	önemsenmektedir.

Bu	amaç	doğrultusunda,	Edirne	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüzce	hazırlanan	
projemiz	 kapsamında	 atıl	 durumdaki	 kitaplar	 kütüphanelere	 kazandırılarak	
okul	kütüphanelerinin	zenginleştirilmesi	hedeflenmektedir.	Düzenlenen	kitap	
toplama	 kampanyaları	 ile	 kütüphanesiz	 okul	 kalmaması,	 ayrıca	 okullarda	
kütüphaneye	 giden,	 kütüphaneden	 faydalanan,	 kütüphanelerinin	 işlevlerini	
bilen	öğrenci	sayısının	artırılması	da	amaçlanmıştır.
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Projemiz	ile	okullarımızda	öğrencilerimize	sanatı	sevdirerek,	
geleneksel	 Türk sanatları ve motiflerini	 tanımalarını	 sağlamak	
amaçlanmıştır.	 Okul	 koridorları	 birer	 Sanat	 Sokağı’na	 çevrilerek	
öğrenciler	arasında	ilginin	arttırılması	hedeflenmektedir.

 
Proje	okullarımızda	uygulanacak	olup;	Çini,	Ebru,	Hat	Sanatı,	

Tezhib,	 Minyatür,	 Dokumacılık,	 Bakırcılık,	 Keçecilik,	 Camcılık,	
Çömlekçilik,	Edirnekâri,	Kalemişi,	Kündekâri,	Minyatür,	Tezhip	gibi	
geleneksel	Türk	sanatları,	Suyolu,	Küpe,	Saçbağı,	Elibelinde,	Pıtrak,	
Bereket,	Koçboynuzu,	Bukağı,	Hayat	ağacı	vb	geleneksel	motiflere	
yönelik	 eğitim	 ve	 çalışmaların	 gerçekleştirilerek	 	 sergilenmesi	
sağlanmıştır.
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Projemizin	amacı;	ilköğretim	ve	ortaöğretim	
çağındaki	 öğrencilerimizi	 zihni,	 ahlaki,	 sosyal	
ve	 kültürel	 nitelikler	 yönünden	 geliştirmek,	
milli	 bilincimizi	 koruyabilmek,	 tarih bilinci 
kazanmalarına	 destek	 olabilmek	 ve	 tarihte	
yaşanmış	 olayları	 ve	 yaşamış	 örnek	 kişileri	
tanıtabilmektir.
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Projemizin	amacı	teknoloji	ile	iç	içe	olan	ve	Z kuşağı 
olan	 öğrencilerimizi	 iyi örneklere	 yönlendirmektir.	
Öğrencilerimiz	için	çeşitli	atölye	çalışmaları	düzenlenerek	
mevcut	 dijital	 bilgilerini	 bir	 ürün	oluşturma	 ya	 yönelik	
geliştirmeleri	sağlanacaktır.

Projemiz	 okullarımızda	 uygulanmış;	 	 Merhamet, 
iyilik, insanlık, saygı	gibi	başlıklar	ile	okullarımızda	kısa	
film	yarışmaları	düzenlenmiştir.
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Projemizle	öğrencilerin	herhangi	 bir	 zaman	dilimi	
içinde,	 o	 anın	 içinde	 yaşayarak	 o	 anı	 fotoğraflayarak,	
Sorumluluk alma, sabır, dürüstlük, yardımseverlik, 
saygı, adalet, çevre duyarlılığı	 temalarına	 dikkat	
çekmek;	 fotoğrafçılık	 ilgisinin	 gelişmesini	 sağlamak	
ve	boş	 zamanlarını	 kaliteli	bir	 aktivite	 ile	geçirmelerini	
alışkanlık	 haline	 getirmek,	 verilen	 eğitim	 yöntemiyle,	
öğrencilerin	 duyuş	 ve	 düşünüşlerini	 sanatsal	 bir	
üslupla	 görsel	malzemeye	 dönüştürmelerini	 sağlamak,	
çalışmalarını	 sunarak	 başarısını	 çevresiyle	 paylaşarak	
özgüvenlerinin	arttırılması	hedeflenmektedir.
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	 2023	 Eğitim	Vizyonu	 çerçevesinde	 belirlenen	 amaçlardan	  ‘Gençlerin, 
eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal 
problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve 
ortamlarla desteklenmesi sağlanacaktır.’ ilkesi	doğrultusunda;

	 Öğrencilere	bu	konuda	fayda	sağlayacağı	düşünülen,	örnek	alabilecekleri	
kişilerle	 bir	 araya	 getirilmeleri	 ve	 öğrencilerin	 bu	 kişilerin	 tecrübelerinden	
faydalanmaları	amaçlanmıştır.	Bu	ilke	doğrultusunda	2018-2019	Eğitim	Öğretim	
yılı	 2.	 döneminde	 çeşitli	 etkinliklerle	 öğrencilerin	 kariyer	 planlamalarına	
yardımcı	olundu.
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Projemiz	 ile	 toplumdaki	 örnek	 ve	 lider	 kişilerle	 öğrencileri	 bir	
araya	 getirerek,	 başarılı kişilerin hikayeleri,	 eğitim	 hayatlarıyla	
ilgili	 tecrübe	 ve	 kültürel	 birikimlerinden	 öğrencilerimizin	 istifade	
etmelerinin	sağlanması	amaçlanmaktadır.

Proje	 amacı	 çerçevesinde	 öğrencilerin,	 şehrin	 kamu	
yöneticileriyle	 bir	 araya	 getirilerek,	 meslekleri	 tanımalarını,	 şehrin	
idari	 yapısı	 hakkında	 bilgi	 sahibi	 olmalarını,	 onların	 tecrübelerini	
dinlemelerini	sağlayacak	konferanslar	organize	edilerek,	öğrencilerin	
faydalanması	sağlanmıştır.
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Milli	Eğitim	Bakanlığımızın	2023	Eğitim	Vizyonu	doğrultusunda,	
Müdürlüğümüzce	hazırlanan	ve	İlimiz	merkez	ve	ilçelerde	yürütülen	
“ONLAR	 BİZİM	 DOSTLARIMIZ”	 projesinde;	 	 öğrencilerimize	 hayvan	
sevgisinin	 aşılanması,	 hayvan	 hakları	 konusunda	 farkındalık	
kazandırılması	ve	öğrencilerin	hayvanlara	karşı	olan	duyarlılıklarının	
artırılması	amaçlanmıştır.

Müdürlüğümüz	koordinatörlüğünde,	 İlimiz	merkez	ve	 ilçelerde	
yürütülen	 “Onlar	 Bizim	 Dostlarımız”	 projesinde;	 öğrencilerde	
merhamet	ve	sorumluluk	duygusunun	oluşmasına	katkı	sağlanacak,	
öğrenciler	 hayvan	 hakları	 konusunda	 farkındalık	 kazanmış	 olacak	
,	 öğrenciler	 işbirliği	 içerisinde	 çalışarak	 üretmenin	 mutluluğunu	
yaşayacaklardır.	 Okul	 ziyaretlerinde	 ve	 öğretmenler	 ile	 yapılan	
görüşmelerde	yürütülen	projenin	öğrencilerimize	hayvan	sevgisinin	
aşıladığı		ve	öğrencilerin	hayvanlara	karşı	olan	duyarlılıklarını	arttırarak	
projenin	amacına	ulaştığı	görülmüştür.
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Projemiz	 ile	 okullarda	 verilecek	 eğitimler	 ve	 yapılacak	 etkinliklerle				
öğrencilerin			doğayı	korumaları	ve	bilinçli	birer	çevreci	olmalarının	sağlaması	
amaçlanmaktadır.

Okullarımızda	uygulanan	proje	çerçevesinde,	okul	bahçelerinin	yeşil	alan	
olarak	 yeniden	 yapılandırılması,	 okullarımızda	 hobi	 bahçeleri	 oluşturulması,	
bölgede	 yetişen	 ağaç	 ve	 bitki	 örtüsünün	 tanıtımlarının	 yapılması,	 çevre	
ile	 ilgili	 okullarda	 pano,	 resim,	 sergi	 etkinliklerinin	 yapılması	 planlanarak	
gerçekleştirilmiştir.



111



112

	 Edirne	 Bilim	 Kültür	 Sanat	 ve	 Spor	 Şenlikleri,	 Öğrenme	 Şenlikleri	 ile	
Okul/Kurumlarımızda	 gerçekleştirilen	 çalışmaların	 paylaşılması,	 toplumun	
eğitime,	eğitim	ortamlarına	bakışında	farkındalık	oluşturulması	planlanmıştır.	
Bu	çerçevede	Okullarımızın	katılımıyla	Bilim,	Kültür,	Sanat	ve	Spor	Şenlikleri,	
Kamu	kurumlarımız,	Halk	Eğitim	Merkezleri	Yaygın	Eğitim	Atölyeleri	katılımıyla	
Öğrenme	Şenlikleri	planlanarak	gerçekleştirilmiştir.
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	 Edirne	Bilim	Kültür	Sanat	ve	Spor	Şenlikleri	ile	Öğrenme	Şenliği	etkinlikleri	
kapsamında	 Edirne	 Halk	 Eğitimi	 Merkezi,	 Yıldırım	 Beyazıt	 Anadolu	 Lisesi	 ve	
K.A.	Alper	Yazoğlu	Ortaokulu	tarafından	Selimiye	Camii	Avlusunda	‘Geleneksel	
Türk	 İslam	 Sanatları	 Sergisi’;	 Mustafa	 Necati	 İlkokulu	 tarafından	 Karaağaç	
Mahallesinde	 Bulunan	 Osman	 İnci	 Müzesinde	 ‘Fırçam	 Tomurcuk	 Sergisi’;	
Hasan	Rıza	Güzel	Sanatlar	Lisesi	tarafından	Edirne	Adalet	Sarayında	´Gençliğin	
Gözünden	Kadına	Şiddet´	temalı	sergiler	açıldı.		
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