
  Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişiminin %70’i erken çocukluk dönemi olarak
adlandırılan dönemde gerçekleşmektedir. Bu dönem, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel
alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir.  Bu dönemde,
beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur.
Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun
çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından
ilişkilidir.
 
    Çocuklarımızı 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış uluslararası normlarda;   yaratıcı ve eleştirel
düşünebilen, başkaları ile işbirliği yapabilen, problem çözücü ve yüksek iletişim becerilerine sahip,
gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiye ulaşırken teknoloji kullanabilen, yeni fikirlere açık,
esnek ve uyumlu, sorumluluklarını bilen, öz-yönetimli ve inisiyatif sahibi, sosyal ve kültürel becerileri
gelişmiş, üretken ve liderlik becerilerine sahip bir birey olarak yetiştirmek temel eğitim
kurumlarımızın en temel görevleri arasındadır.
 
         İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak  temel eğitim kurumlarımızda ana misyonumuz;

                           
                     "OKULU ve OKUMAYI SEVDİRMEKTİR."
 
        Amacımız,  tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir

dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir.
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Değerli okul yöneticilerimiz



 

 

       Çocuklarımızda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve var olan yeteneklerini görünür kılmak amacıyla
her okulumuzda;       
 
- Doğal merakını geliştirerek sorgulama ve araştırma becerileri ile etkin olarak öğrenmekten zevk
alan ve bu merakı ömür boyu sürdüren, araştıran ve sorgulayan
 
- Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası öneme sahip konular hakkında derin bir bilgi birikimine ve
anlayışa sahip, bilgili
 
-  Üst düzey problem çözme becerilerine sahip, karmaşık sorunları fark eden ve eleştirel ve
yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak mantık ve ahlaka uygun kararlar verebilen, düşünen
 
- Kendini güvenle ifade edebilen, başkalarıyla etkin ve istekli bir şekilde çalışan, iletişim
kurabilen
 
- Öz ve farklı toplum ve toplulukların değer ve normlarına saygılı, dürüst, adil, ilkeli
 
- Farklı bakış açılarına açık, bu konuda kendini geliştiren, açık görüşlü
 
- Empati becerisi yüksek, kendisiyle birlikte yaşadığı çevre üzerinde de olumlu etki oluşturma
yeteneğine sahip, yaşadığı doğal, sosyal, kültürel çevreye karşı duyarlı
 
- Bağımsız ruha sahip, inandıklarını savunabilen, bu uğurda belirsizliklere karşı riski göze alabilen
 
- Zihinsel, bedensel ve duygusal sağlığın önemini bilen, dengeli
 
- Kendi öğrenme biçim ve süreçlerinin farkında, kişisel gelişimini üst seviyede sağlamak için güçlü
yönlerini kullanabilen, dönüşümlü düşünebilen bireyler yetiştirmek temel görevimizdir.
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    Eğitim kurumlarımız plan, proje  ve stratejilerini, bu beceri ve özelliklere sahip bireyler yetiştirme
amacına hizmet edecek şekilde planlamalıdır. 
 
   Çağın ve geleceğin bu becerileri ile donanmış ve bu becerileri insanlık uğruna ve hayrına sarf
edebilen bireylerin yetiştirilmesi sadece eğitim kurumlarımızın çabası ve azmi ile erişilebilecek bir
durum değildir. Velilerimizin aynı duyarlılığı taşıması ve onlar ile aramızda hedef birliği sağlanması
hedeflerimize ulaşmamızda son derecede önemlidir.
 
  Bu nedenle 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren her okulumuzda veli eğitimleri
düzenlenmesi, açılacak kursların planlı şekilde duyurulması ve velilerimizin bu kurslara katılımı için
çeşitli çalışmaların yapılması, ilçeniz Halk Eğitim Merkezi ile koordineli bir şekilde bu eğitimlerin
planlanması, veli katılım durumlarının izlenmesi, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kurs ve seminer
planlaması yapılması ve bu konuya özel önem gösterilmesi gerekmektedir. 
 

Halk Eğitim Merkezlerimizce açılabilecek kurslar sizlere ekte gönderilmiştir.
 
    Bu temel görevin başarı ile gerçekleştirilmesi ancak ve ancak sizlerin çalışma azminiz ve saf-i
niyetiniz ile mümkündür.
 
    Saygılarımla,
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      Pervin TÖRE
İl Milli Eğitim Müdürü


