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PROJE ÖZETİ
(1. Bölüm)
Projeyi Yapan Kurum:
Osmaniye İl Milli Eği m Müdürlüğü
Projenin Adı:
İzleme ve Değerlendirme Merkezi (İZDEM)
Projenin Sloganı:
Uygula –İzle-Değerlendir
Proje Uygulama Yeri:
Osmaniye İl Geneli
Hedef Kitle :
Okullar, Kurumlar, İdareciler, Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler
Proje Faaliyet Tarihleri:
2019-2023(Her eği m öğre m yılında güncellenecek r.)
Proje Yürütücüsü/Kurulu:
Osmaniye Eği m Vizyonu Üst Kurulu/İZDEM
Proje Yürütücüsü İr bat No:
Osman Şevket İYİ - 5064150813
Projenin Öze :
2023 Eği m Vizyonu İl hedeﬂerinin kurumlarımızda uygulanmasını takip
etmek, yapılan çalışmaları paylaşmak, sorunlara çözüm üretmek, İyi
çalışmaları paylaşmak üzere ortaya konulmuştur.
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PROJE DETAY
(2. Bölüm)
Projenin Adı:
İzleme ve Değerlendirme Merkezi (İZDEM)
Projenin Amacı:
2023 Eği m Vizyonunun ilimizde uygulanması için, kurumların vizyon hedeﬂerine
ulaşmasının takip edilmesi, karşılaşılan sorunların çözümü için ﬁkirler
üre lmesi, yapılması istenen faaliyetlerin belirlenmesi, kurumlarda yapılan iyi
eği m örneklerinin il genelinde paylaşılması yoluyla eği m 2023 hedeﬂerine
ulaşılması.
Projenin Hedeﬁ ve Hedef Kitlesi:
Osmaniye ilinde çalışan idareciler, öğretmenler, kurum ve kuruluşlar.
Projenin Gerekçesi:
2023 Eği m Vizyonunun odak noktası ve uygulayıcıları öğretmenler olması
nedeniyle , yapılacak çalışmaların takip edilmesi, uygulanması, ﬁkirlerin
üre lmesi öğretmenler tara ndan yapılacak olması ,eği min niteliğini
ar racak r. Sahada ve komisyonlarda görev alan öğretmenler arasında
sürekli bir bilgi akışı ve etkileşim olması vizyon hedeﬂerinin
gerçekleş rilmesinde önemli rol oynayacak r.
Projenin Tanımı:
İ Z D E M : 2 0 2 3 E ğ i m V i zyo n u ka ps a m ı n d a b e l i r l e n m i ş h e d eﬂ e r i n
gerçekleş rilmesine katkı sunmak üzere idareci ve öğretmenlerin, STK,
Uzmanlar, İşyeri Temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya
gelerek,
1-Erken Çocukluk
2-Temel Eği m
3-Ortaöğre m
4-Fen ve Sosyal Bilimler
5-İmam Ha p Ortaokulları ve Liseleri
6-Mesleki ve Teknik Eği m
7-Özel Eği m
8-Özel Yetenek
9-Özel Öğre m
10-Hayat Boyu Öğrenme
11-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
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12-Yabancı Dil
13-Bilişim
14-Ölçme ve Değerlendirme
15-Sanat,Kültür,Edebiyat
16-Spor f Etkinlikler
Alanlarına yönelik oluşturdukları ﬁkir ve eylem atölyesidir.
Proje Ekibi/Komisyonları ve Görevleri:
Okul Proje Komisyonu:
İl ve ilçelerde her tür ve kademeden okul ve kurumda 1 Müdür,1 Müdür
yardımcısı , en az farklı branşlarda belirlenmiş üç öğretmen okul komisyonu
olarak görev yapacak r. Okul Komisyonu 2023 Eği m Vizyonu ilgili vizyon
hedeﬂerinin okulunda tanı lmasını, uygulanmasını, takip edilmesini,
karşılaşılan sorunlara çözüm aranmasını, yapılan çalışmaların tespit
edilmesini, okulunda paylaşılmasını ,okulda ,okul müdürlüğü başkanlığında
en az ayda bir toplanarak EK-1 Eği m Vizyon Komisyon Değerlendirme
formuna göre değerlendirmelerde bulunması ,değerlendirme sonuçlarının
okul çalışanları ile paylaşılması, EK-1 Değerlendirme Formunun İl Proje Ekibine
sunulması ve ﬁkir alışverişinde bulunması görevlerini yapacak r.

Okul Proje Kom syonu Ç zelges Örneğ
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İl/İlçe Proje Ekibi:
Belirlenen alan türündeki bir okul müdürünün başkanlığında kendi türünden
ve farklı okul olmak üzere her branştan seçilen öğretmenlerin ka lımıyla
oluşturulacak r.(Proje Ekibine seçilecek öğretmenlerin aynı zamanda Okul
Proje Komisyonunda da olmasına dikkat edilerek öncelik
verilecek r.)(Örneğin Mesleki ve Teknik Eği m Alanında eği m yapan okul
müdürü başkanlığında Mesleki ve Teknik Eği m yapan farklı okullardan ve
farklı branşlardan seçilen öğretmenlerin oluşturduğu ekip) Proje Ekibi ,ekip
başkanının önceden belirleyeceği yerde en az ayda bir defa toplanarak ,Okul
Proje Komisyonundan gelen EK-1 Değerlendirme Formlarının
değerlendirilmesini yaparak, 2023 Eği m Vizyonunun ilimiz kendi türünden
okullarında uygulama aşamalarını değerlendirmesi, takibi, ﬁkirlerin
üre lmesi, karşılaşılan sorunların çözümü, yapılan çalışmaların paylaşılması
vb. konularda çalışmalar yaparak ,Okul Proje Komisyonu ve İl/İlçe İzleme ve
Değerlendirme Merkezi (İZDEM) arasındaki koordinasyonu sağlayarak EK-2
Proje Ekibi İzleme ve Değerlendirme Formunu hazırlayarak görüşülmek üzere
İzleme ve Değerlendirme Merkezine sunacak r. Ek-2 Formu İZDEM de ele
alınacak uygulama sonuçları değerlendirilecek r.

Proje Çalışma Ek b Ç zelges Örneğ
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İl/İlçe İzleme Değerlendirme Merkezi:
İl Merkezinde ve İlçelerde ilgili şube müdürü başkanlığında projenin
tanımında belir len 16 alanda çalışmaları yürütecek bir okul müdürü,
Müdürlüğümüz Ar-Ge , Bilgi İşlem Ölçme ve Değerlendirme çalışanları, , STK,
Sendika temsilcileri, gündemin özelliğine göre üniversite temsilcisi, kurum ve
kuruluş temsilcilerinden oluşan İZDEM( İzleme ve Değerlendirme Merkezi
)oluşturulacak r. İZDEM , Okul Proje Komisyonu ve Proje Ekibinin
toplanmasından en geç bir ha a içinde , en az ayda bir olmak üzere
toplanacak r. İl/İlçe Okul Proje Komisyonu, Proje Ekibi ve İzleme ve
Değerlendirme Merkezi Ek-3 'te belir len çalışma takvimine göre
toplanacak r. İl/İlçe İzleme ve Değerlendirme Merkezi toplan larında İl/İlçe
Proje Ekibinden gelen EK-2 formlarını değerlendirerek ilin/ilçenin 2023 Eği m
Vizyonu çalışmalarını değerlendirerek, uygulamada karşılaşılan sorunlar ,
çözüm önerileri ,ﬁkirler, iyi ve nitelikli çalışma örnekleri paylaşılacak r.
Okullarda yapılan çalışmaların derlenmesi, tüm okullara , kurumlara
duyurulması, görselleş rilmesi, yayınlanması vb. noktalarda çözüm
üre lecek ve raporlaş rılacak r .İl ve İlçelerde oluşturulan raporlar 2023
Eği m Vizyonu Üst Kuruluna sunulacak r.

Osmaniye İzleme Değerlendirme Merkezi
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2023 Eği m Vizyonu Üst Kurulu:
İl Merkezinde İl Milli Eği m Müdürü Başkanlığında İl Milli Eği m Müdür
Yardımcıları , İl Milli Eği m Şube Müdürleri ,İlçe Milli Eği m Müdürlerinin
ka lımıyla oluşturulacak r .Proje Üst Kurulu il merkezi ve ilçelerden gelen
dene m raporlarını görüşerek sonuç raporunu oluşturacak r. Oluşturulan
sonuç raporları değerlendirilerek varsa eksikliklerin giderilmesi konusunda
çözümler üre lecek ilgili merkez, ekip ve komisyonlara duyurulacak r.

PROJE YÜRÜTME
ÜST KURULU

İZDEM
İL

İZDEM
İLÇE

PROJE ÇALIŞMA
EKİPLERİ

OKUL
KOMİSYONLARI
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Projenin Uygulama Takvimi:
Proje 2023 Eği m Vizyonu kapsamında Ocak 2019 yılında başlayıp Aralık
2023 yılında sona erecek r. Her eği m öğre m yılı sonunda yıllık
değerlendirmeler yapılacak r.
Proje Bütçesi:
Çalışma ortamlarının hazırlanması, dona lması, yayınların çıkar lması il
/ilçe Milli Eği m Müdürlükleri tara ndan karşılanacak r.
Görünürlük ve Yaygınlaş rma Faaliyetleri:
Film, Kamu Spotu, Dergi, Gazete, Demeç, Resim , Müzik, Aﬁş, Duvar Panosu,
Dijital pla orm , Broşür, Kitapçık vb. yöntemlerle çalışmanın mahiye ne göre
görünürlük çalışmaları yapılacak r.
İzleme ve Değerlendirme:
O r taya ç ı ka n p ro j e l e r , ç a l ı ş m a l a r İ Z D E M ta ra n d a n i z l e n i p
değerlendirilecek r.
Sonuç:
Proje süresince periyodik aralıklarla ve proje bi minde ; fotoğraf, ﬁlm, cd, yayınlar,
bültenler, dergiler, dijital veriler vb. ile desteklenerek hazırlanacak sonuç raporu
okul ve kurumlarımızla paylaşılarak ortaya konan katma değer somutlaş rılacak
ve daha sonra yapılacak çalışmalar için öğretmenlerimize mo vasyon
kazandıracak r.
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