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TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Kocaeli ODAK - Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon - 2. Faz
TR42/15/DFD/0064
3 Ay
54.232,60₺
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kocaeli Üniversitesi
Eğitim
Orta Öğretim Kurumlarındaki tüm personeller
Başlangıç Tarihi 18 Ağustos 2015 - Bitiş Tarihi 18 Kasım 2015

“Kocaeli ODAK - Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon - 2. Faz” projesi; Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi
işbirliğinde hazırlanarak bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları kapsayarak bölge potansiyelinin ortaya
çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmalarını kapsayacak şekilde MARKA – Doğu Marmara Kalkınma
Ajansına sunularak hibe almaya hak kazanmıştır. Müdürlüğümüz personellerinden, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa DOĞAN ve
PEK Projeler Ekibi İl Sorumlusu Volkan ÖZGÖR 17.08.2015 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalamıştır.
Kocaeli ODAK projesi; bölgemizin 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Programı ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 2014-2023
Doğu Marmara Bölge Planı Taslağında belirlenen hedef ve stratejiler ile uyumlu, bölgesel kalkınma çabalarına önemli katkılar sağlayacak
faaliyetlerinin desteklenmesi planlanan içerikleri kapsamaktadır. 18 Ağustos 2015 ile 18 Kasım 2015 tarihlerini kapsayan üç aylık süre
zarfında bölgemiz okullarında fizibilite çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan iyileştirmeye açık alanlara yönelik eğitim planlamasını
tespit edilerek eğitim faaliyetleri kurgulanmıştır.
Kocaeli ili ortaöğretim kurumlarında mevcut durumların saptanması, gelişim ihtiyacının belirlenmesi buna yönelik olarak evrensel
ölçütler doğrultusunda okul başarısı önündeki engellerin tespit edilmesi, tespit edilen problemlere yönelik önlemler alınması, okulun
tüm paydaşlarının işbirliği ile oluşturulacak yenileşme ve gelişim sürecinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak üzere
gerçekleştirilecek okul merkezli faaliyetlerle, il genelinde birlik sağlanması amaçlanmıştır.
Temel Faaliyetler
1.
2.
3.
4.

Hazırlık ve Planlama Etkinlikleri,
Gerekli Afis, Poster, Broşür ve benzeri tanıtım ve eğitim materyallerinin baskı ve basım isleri,
Hizmet içi eğitim ve raporlanması sürecinde kullanılacak makina teçhizat temin edilmesi,
Hizmet içi eğitim etkinliklerinin yürütülmesi, kaydedilmesi,

Çağdaş Eğitim Anlayış ve Araçları, Fen Alanları Öğretimi, Sosyal Alanlar öğretimi, Matematik Öğretimi, Yabancı Dil alanları, Türk Dili
ve Edebiyatı alanında ve Din öğretimi alanında eğitimler verilerek, Ortaöğretim düzeyinde eğitim beklentisinin ve anlayışının Milli Eğitim
Temel Kanununda ifade edilen hedefler ile uyumlu hale gelmesi ve İl genelinde ortaöğretim kurumlarının öğretim anlayışını çağdaş
niteliklere kavuşturmak yanında eğitimin öğretim dışında gerçekleştirmeleri gereken görevleri de yapar hale gelmeleri sağlamaktır.
Ayrıca değerler eğitimini önemli hale gelmesi, öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişmesi, sorumluluk anlayışına sahip olmaları, kişilik
gelişimi ve karar verme becerilerinin gelişmesi hedeflerini gerçekleştirmek yolu ile ilimizin sınavlarda yarışan değil, hayatın tüm yönleri
ile okul merkezli bir anlayış ile medeni bir şekilde yaşanan bir şehir haline gelmesi beklemektedir.
Bu yolla hoşgörünün, iş birliğinin, üretim özelliklerinin geliştiği, insanların yasamaktan ve parçası olmaktan gurur duyduğu örnek bir
büyükşehir haline gelmesi beklenmektedir.
Daha fazla bilgi için:
Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Projeler Koordinasyon Ekibi
Eposta: projelerekibi41@meb.gov.tr

