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Projen�n Önem�

Eğitim kurumlarımızda yöneticilerin ayda bir kez bir araya gelerek

tecrübelerini birbirlerine aktarmaları yoluyla beşeri ve kurumsal

kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitimde kalitenin artırılması, örnek

uygulamaların yerinde görülmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

"Eğitim Liderleri Tecrübe Paylaşım" Projesi, Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon

Belgesinin Okul Gelişim Modeli bölümünde belirtildiği üzere "bir yaşam alanı

olarak okulu her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk

katan evrensel, millî ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin

içselleştirildiği mekânlar olarak görüyoruz" ifadesini destekler nitelik

taşımaktadır. 



Proje Koord�natör Kurulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminden sorumlu müdür

yardımcısı

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Biriminden sorumlu şube

müdürü

Uygulama Gerekçes�
Eğitim sisteminde tüm iyileştirmelere yönelik politika, strateji ve eylemlerin

başarı kazanmasında en temel birimler eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle,

okulların ve kurumların eğitim sistemimizin içinde bulundukları il, ilçe ve

muhitin öncelikleri göz önünde bulundurularak amaç ve hedef belirlemeleri 

 ve bu doğrultuda faaliyetler düzenlemeleri sistemin bütününde iyileşme

sağlamanın ön koşuludur.

Proje kapsamında eğitim liderlerimizin tecrübelerini birbirleri ile

paylaşmaları yoluyla eğitim kurumlarında iyileşmeler sağlanacağı

öngörülmektedir.

Projen�n Amacı ve Hedefler�
a)  Yapılacak toplantılarla, eğitim liderlerinin ayda bir kez buluşmalarını

sağlamak,  

b) Eğitim liderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda eğitim

stratejilerini belirlemek, iyi örneklerin paylaşımını sağlamak ve sinerji

ortamı oluşturmak,

c)  Eğitim liderleri arası iş birliğini teşvik ederek kurumsal kapasiteyi

arttırmak,

d) Eğitim ortamlarında karşılaşılan ortak sorunlara karşı yürütülmüş

uygulamaların ve sonuçlarının tartışılarak daha etkin yöntemler

geliştirmek, 

e) Eğitim öğretim faaliyetlerinde ortak uygulamalar sayesinde eğitim

paydaşlarının eğitim kurumlarına aidiyet duygularını güçlendirmek, 

f)  Daha önce uygulanmış ancak sonuç alınamamış etkinliklerin yeniden

uygulanmasının önüne geçerek zaman ve insan kaynaklarında tasarrufu

etkin kılmak,

g) Gruplardan çıkan raporlardaki iyi örneklerin Muğla İl Milli Eğitim

Müdürlüğünün Web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını

sağlamak.



Projen�n Özet�
Bu proje ile Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, eğitimde

kalitenin artırılması, örnek uygulamaların yerinde görülmesi ve

yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilimizde bulunan tüm resmi

okul/kurumlar türlerine ve faaliyet alanlarına göre gruplandırılmıştır.

Bu proje ile belirlenen grupların eğitim liderleri ayda bir buluşarak, okula

aidiyet duygusu oluşturan ve başarıya taşıyan iyi örnek uygulamaların

paylaşılması, ortaya çıkan sorunlara ilişkin uygulanmış ve sonuç alınmış

tecrübe paylaşımlarının artırılması, olası farklı pratik çözümlerin tartışılarak

okul/kurumlar arasında başarı yayma çemberleri oluşturulması ve eğitim-

öğretimdeki sorunların giderilmesi, kalitenin artırılması ve kapasitenin

geliştirilmesi sağlanacaktır.

Uygulama Alanı
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi okul/kurumlar

(Birleştirilmiş sınıflı okullar hariç)

Proje Danışma Kurulu
 Grup koordinatörü olan okullar 



Proje Başlangıç ve B�t�ş Tar�h�
Proje, Şubat 2022 – Haziran 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Proje Çıktıları
1.  Değerlendirme Raporları

Grup toplantılarını takip eden ilk iş gününde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Strateji Geliştirme birimi e-posta adresine (projeler48@gmail.com)

gönderilecek olan Word formatındaki raporlar ışığında hazırlanacaktır.

2.  Örnek Uygulamalar El Kitabı: 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sonunda grup koordinatörlerinden gelecek olan

dönem sonu raporları ve fotoğraflardan oluşturulacaktır. 

Proje Yürütücüsü: Kamil ARSLAN

Telefon                     : (252) 280 4865

Web                            : http://muglaarge.meb.gov.tr

E-posta                     : kamilarslan@gmail.com

http://muglaarge.meb.gov.tr/
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