İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

2014 YILI 2014 Yılı Teknik Destek Programı

Teknik Destek Talep Formu

Referans Numarası: TRC1/14/TD

Başvuru Sahibinin Adı:

ŞAHİNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik Destek Talep Adı:

EĞİTİMDE İDARECİLERİ GELİŞTİRME

Başvuru Kodu:

Gecici_TRC1/14/TD/0033
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1. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ
Başvuru Sahibi Kuruluş

ŞAHİNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yasal Statü

Tüzel Paydaş - Kamu Kurumları

Teknik Destek Talebinin
Başlığı

EĞİTİMDE İDARECİLERİ GELİŞTİRME

Talep Edilen Teknik
Destek Türü

- Eğitim verme

Teknik Desteğin Süresi

3 Gün
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

Proje Ortağı Kuruluşlar

Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan
Bölge

İl

İlçe

TRC1

GAZİANTEP

Şahinbey
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2. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİ FORMU
Tam Yasal Adı

ŞAHİNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kısaltması

Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

Uyruğu

Türkiye

Yasal Statü

Kamu Kurumları

Kuruluş Tarihi

01/02/1988

Adres

Kolej Tepe Mahallesi Yeşil Cami Caddesi, Kaymakamlık
Binası Yanı Şahinbey / GAZİANTEP

Bu Proje İçin 1. İrtibat Kişisi

HALİL ÖZTÜRK

Cep Telefonu Numarası

(506) 323 0213

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi

halil1809@hotmail.com

Bu Proje İçin 2. İrtibat Kişisi

NİDA BEKTAŞOĞLU

Cep Telefonu Numarası

(505) 564 8330

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi

nida.utar27@hotmail.com

Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi değişikliği
İpekyolu Kalkınma Ajansı'na yazılı olarak bildirilmelidir. İpekyolu Kalkınma Ajansı,
Başvuru Sahibi'nin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta, adres) ile
Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu durumdan sorumlu
tutulamaz.
2.1 Alınan Mali Destekler

Projenin Adı
HER EGITIM
BÖLGESİNE
BİR HALI
SAHA
BİR
SALONUM
OLDU
NAZLI İLE
ÇINAR'IN
OYUN
SALONU

Başvuru
Kodu /
Referans
Numarası

Destek Veren
Kurum

Destek
Programının
Adı

Destek
Alınan
Tarihler

Toplam
Destek Tutarı
(TL)

308

KALKINMA
BAKANLIĞI

SODES

20/09/2013 20/07/2014

339.890,00

1208

KALKINMA
BAKANLIĞI

SODES

20/02/2013 20/02/2014

93.000,00

307

KALKINMA
BAKANLIĞI

SODES

20/09/2013 20/07/2014

430.000,00
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Projenin Adı

Başvuru
Kodu /
Referans
Numarası

Destek Veren
Kurum

Destek
Programının
Adı

Destek
Alınan
Tarihler

Toplam
Destek Tutarı
(TL)

BİZİM
OKULUMUZD
A
KÜTÜPHANE
VAR

1200

KALKINMA
BAKANLIĞI

SODES

20/02/2013 20/02/2014

132.000,00

2.2 Sonuçlanmamış Başvurular
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.
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3. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI
3.1 Talep Edilen Teknik Desteğin İçeriği
Talep Edilen Teknik Destegin Içerigi Gaziantep Sahinbey Ilçe Milli Egitim Müdürlügünün Egitimde
yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak çalısmalar yapmasını saglamak için kurumsal
kapasitesinin gelistirilmesi ve Egitimde kaliteyi arttırarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulması ile;
Basta idareciler ve öğretmenler olmak üzere ülkede egitim sorumluluğunu üstlenmiş kisilerin mesleki
ve kişisel gelisimlerine destek verecek etkinliklerde bulunmak ve idareciler ile öğretmenlerin toplum
algısında hak ettikleri konuma ve degere ulasmalarına, özünde gelecek nesilleri en etkin ve yetkin bir
biçimde yetiştirecek donanımda olmalarının saglanması.
-Geleneksel yaklaşımın uygulandığı Ortaöğretim kurumlarında yeni ulgulanmaya başlanmış olan
yapılandırmacı yaklaşım konusunda idarecilerin bilgilendirilmesi.
-Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde Okul liderleri pozisyonundaki okul müdürlerinin okulları için,
ögrenci, ögretmen, idari personel ve diger çalısanlarla ortaklasa vizyon ve stratejik plan olusturmalarını
saglamak; bu vizyon ve stratejik plan dahilinde çevrelerine ilham ve motivasyon kaynagı olmalarının
saglanması.
-Okul müdürlerinin liderliginde hem ögretmen hem ögrenciler için etkin ögrenme ortamlarının
olusturulmasının saglanması; böylece egitimde kaliteyi ve ögrenci basarısının arttırılması.
-Okul müdürlerinin okuldaki tüm kisilerin, ögretmenlerin, ögrencilerin ve diger çalısanların profesyonel
ögrenme ortamına basarılarını ve standartlarını üst düzeye tasıyacak performans degerlendirme ve
yönetme, mesleki gelisim uygulamaları gibi etkinlikleri desteklemelerini, kurmalarının ve
uygulamalarının saglanması.
-Okul müdürlerinin isleyen, etkili ve güvenilir bir ögrenme ortamı yaratabilmeleri için maddi
kaynakları düzenlemelerini ve etkili bir sekilde yönetmelerinin saglanması.
-Okulun liderleri pozisyonundaki okul müdürlerinin, ögrenme liderligi sorumlulugu altında, diger
yöneticilere, ögretmenlere, ögrencilere, velilere, üst idari organlara ve Milli Egitim Bakanlıgı'na hesap
verebilir hale getirilmesi.
- Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde dış paydaşlar(veli, stk, diğer kamu kuruluşları vb.) ile
etkileşimin güçlendirilmesinin sağlanması.
3.2 Teknik Destek İhtiyacının Gerekçesi
3.2.1 İhtiyacın Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe
Geleneksel yaklaşımdan çok daha farklı uygulamalar gerektiren yapılandırmacı yaklaşım 2005 yılında
ilköğretim kurumlarında uygulanmaya başladığında öğretmen ,veli, öğrenci ve okul yöneticileri çok
farklı sıkıntılar ile karşılaşmışlardır.
Konu ile ilgili üniversite düzeyinde yapılan bilimsel çalışmaların çoğunluğu bu sıkıntıların yaklaşımın
tam olarak ilgili paydaşlar tarafından anlaşılamadığından kaynaklandığını göstermiştir.
Ortaöğretimde yeni uygulanmaya başlanılan bu sürecin bahsi geçen sıkıntılardan etkilenmemesi ya da
bu etkinin en asgariye indirilmesi için bütün paydaşların bu konuda bilgilendirilmesi özellikle paydaşlar
arasında eşgüdümü sağlayan okul lideri pozisyonundaki okul müdürlerinin farkındalığının artırılması ve
yaklaşımın gerektirdiği uygulamaları etkin bir şekilde ortaya koyabilmesi adına verilecek bu eğitim
önem taşımaktadır.
3.2.2 Başvurunun Teknik Destek Kapsamıyla İlgililiği
Yerel ve bölgesel kalkınma ancak eğitimin kalitesinin artırılmasıyla mümkün olabilir.
Uygulayacağımız proje tamamen eğitimin kalitesini artırmaya yöneliktir. Bu nedenle projemiz Teknik
Destek Programının özel amaçlarıyla uyum göstermektedir.
Proje teknik destek kapsamında Eğitim verme alanıyla doğrudan ilgilidir
3.2.3 Başvurunun Katma Değer Yaratacak Unsurları
1.Okul müdürlerinin okul gelişiminin toplum gelişiminden bağımsız olmadığını anlamalarını
sağlanacak ve bu anlayış çerçevesinde daha geniş bir eğitim alanının sorumluluğunu üstlenmelerini
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sağlanacaktır.
2. Şahinbey İlçesindeki yöneticiler projemizden doğrudan verilecek yapılandırmacı yaklaşım
eğitimlerinden yararlanacağından onların mesleki yeterlilikleri artacaktır.
3.Okul müdürlerinin paydaşlarla olan iletişimi artacaktır.
4. Okul müdürleri yapılandırmacı yaklaşımın getireceği yenilikler sayesinde stratejik planların daha
sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacaklardır.
5.Okulumuzdan hizmet alan öğrenci, veli, çalışan ve işletmelerin memnuniyetleri artacaktır.
3.2.4 Beklenen Sonuçların Hedef Gruplar Üzerinde Sürdürülebilir Etkisi ve Çarpan Etkileri
Faaliyetleriniz sonucunda yapılan yapılandırmacı yaklaşım eğitimi başka kurumlara da örnek olacak,
diğer milli eğitim müdürlüklerinin de gelişmesine ve güçlenmesine fayda sağlayacak, tedarikçilerin
ihtiyaçlarının giderilmesine olumlu etki sağlayacak, benzer faaliyetlerin bölgede çoğalmasına katkı
sağlayacaktır.
Faaliyetler proje bittikten sonra yine Gaziantep üniversitesi ile işbirliği doğrultusunda devam
ettirilecektir.
Mali boyutta devamlılığı benzer kaynaklardan faydalanılacaktır.
Okullarından tayini çıkan yöneticilerimiz kazanımlarını, becerilerini gittikleri okullara taşıyacaklardır.
Bu yönüyle proje diğer okullara da yararlı olacaktır.
Okullardaki yenilikleri ve iyi uygulamaları gören veli, öğrenci ve işletme yetkilileri diğer okulları bu
yönde zorlayacaklardır.
3.3 Beklenen Sonuçlar
Verilecek eğitimin sonunda yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılması
hedeflenmektedir.
- Geleceği Şekillendirmek: Yapılandırmacı yaklaşım ile okul yöneticileri öğrencilere, öğretmenlere ve
okuldaki tüm diğer çalışanlara ilham veren ve motivasyon sağlayan ortak bir vizyon ve stratejik plan
geliştirebilmek.
- Öğrenmeye Liderlik Etmek ve Birlikte Ögrenmek: Okul yöneticisinin etkili liderligi ile ögretme ve
ögrenmede kaliteyi ve ögrenci basarısını arttırmak.
- Kendini Gelistirmek ve Baskalarıyla Çalısabilmek: Yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarının
gerektirdiği şekilde okul ortamında bulunan tüm paydasların basarısına yönelik profesyonel ögrenme
toplulugu kurmak, performans yönetimi ve mesleki gelisim uygulamaları ile tüm çalısanların yüksek
standartlara ulasmasını desteklemek.
- Kurumu Yönetebilmek: Iyi isleyen, etkili ve güvenli bir ögrenme ortamı saglamak amacıyla okuldaki
kisileri ve eldeki kaynakları etkin eşgüdümlemek.
- Sorumlulugu Saglamak (Hesap Verebilirlik): Bütün okul toplulugunun tamamını sorumluluk
almayatesvik etmek, ögrencilerin yüksek kalitede bir egitimden keyif alıp, yararlanmasını saglamak ve
daha genis çapta egitim hizmetine katkıda bulunmak; tüm bunlar gerçeklestirilirken de tüm paydaslara
karsı lider olarak sorumlulugu üstlenmek ve genis bir topluluga karsı, özellikle ögrencilere, velilere, üst
idari organlara ve Milli Egitim Bakanlıgı’na hesap verebilir olmak.
- Toplumu Güçlendirmek (paydasları ile güçlü bir okul): Okulu da kapsayan daha genis bir egitim
sisteminin liderliginin sorumlulugunu paylasmak ve okul gelisimi ile toplum gelisiminin birbirleriyle iç
içe oldugunun farkındalılığını artırmak.
3.4 Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar
Nihai Yararlanıcılar: Nihai yararlanıcılar;
1-38 tane ortaöğretim kurumunun öğretmenleri
2-38 tane ortaöğretim kurumunun öğrencileri
3-38 tane ortaöğretim kurumunda öğrencisi olan veliler
4-Müdürlerin tayini çıktığında görev yapacakları okul ve kurumlar
Hedef Gruplar: Projenin hedef grupları;
1- Gaziantep İlinin Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan 38 tane ortaöğretim
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kurum müdürü.
2-Milli eğitime bağlı olan diğer kurum müdürleri.
3.5 Ayni Katkılar
1.Tanıtım ve görünürlük kurumumuzun imkanlarıyla sağlanacaktır.
2.Eğitimler kurumumuzun belirleyeceği yerlerde verilecektir.
3.Kırtasiye giderleri kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
4.kurumumuzun sitesinden projenin çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
5.Eğitimlerin sonunda sertifikalar kurumumuz tarafından hazırlanacak ve dağıtımı yapılacak.
6.Yasal tüm izinler kurumumuz tarafından alınacaktır.
7.Çay, kahve ve ikramlar kurumumuz imkanlarıyla gerçekleştirilecektir.
8.Proje süresince kursiyerlerle ilgili iletişim kurumumuz tarafından sağlanacaktır
3.6 Faaliyet Alanları
1.1- Egitimine katılacak ögretmenlerin belirlenmesi.
1.2-Profesyonel dört tane egitmen ile anlasılması.
1.3- Egitimin alınacagı mekanın belirlenmesi.
1.4-Egitimde kullanılacak olan materyallerin belirlenmesi
3.7 Tahmini Maliyet Bilgileri
3.7.1 Eğitim/Danışmanlık Konusu
Eğitimde İdarecileri Geliştirme
3.7.2 KDV Dahil Beyan Tutarı (TL)
12.000,00
3.7.3 Talep Açıklaması
Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan 38 tane ortaöğretim kurumuna
"Eğitimde İdarecileri Geliştirme" adı altında yapılandırmacı yaklaşım eğitiminin verilmesi
planlanmaktadır.
toplamda 4 eğitmenin görev alacağı projemizde 3 tam gün eğitim yapılacağı öngörülmektedir.
3.8 Performans Göstergeleri
Gösterge

Birim

Mevcut

Hedef

Eğitim verilen kişi sayısı

Kişi

0

38

Verilen eğitim miktarı

Adam/Saat

0

3

Verilen eğitim sertifikası sayısı

Adet

0

38
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5. BAŞVURU SAHİBİ BEYANI
Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder:
Ben, aşağıda imzası bulunan ve teklif için Başvuru Sahibi kurum/kuruluşta yetkili ve sorumlu kişi
olarak,bu beyannamede (Teknik Destek Talep Formu ve Ekleri) verilen bilgilerin doğruluğunu
onaylıyorum.
1. Yetkili Kişi
Adı Soyadı

YASİN TEPE

Pozisyonu/Konumu

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR VEKİLİ

Tarih ve Yer:
İmza
Mühür veya Kaşe
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