
BAHÇE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 
 2023 EĞĠTĠM VĠZYONU 

 MART AYI OKUL ÇALIġMA 
ÖRNEKLERĠ 



BAHÇE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 EĞĠTĠM 
VĠZYONU TAKVĠMĠ 

26.12.2018 tarihli ve 24984091 sayılı Kaymakamlık oluru: 26.12.2018 ÇarĢamba günü Ġlçe Milli 
Eğitim Müdürü Üzeyir AKSOY BaĢkanlığında ilçemizde bulunan okul müdürlerinin katılımı ile “2023 

Eğitim Vizyonu Toplantısı” yapıldı. Bu toplantıya istinaden, Bakanlığımız web sayfasında yer alan 
2023 Eğitim Vizyonu dosyasının okullarımız tarafından incelenmesi ve öğretmenlerle istiĢare 

edilmesi sağlanmıĢtır. 



• 03.01.2019 tarihli ve 181590 sayılı Kaymakamlık oluru: 
07.01.2019 Pazartesi günü Ġlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzde okul yöneticileri ile “Bahçe Ġlçe MEM 
2023 Eğitim Vizyonu ÇalıĢtayı” toplantısı yapılmıĢ olup, 
hazırlanan raporlar 08.01.2019 tarihli ve 505239 sayılı 
yazımız ile Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiĢtir. 



• 21.02.2019 tarihli ve 3768083 sayılı yazımız: 2023 Eğitim 
Vizyonu Okul Komisyonları oluĢturuldu ve komisyonlar 
marifetiyle okulların “3 Aylık ÇalıĢma Planları”nı 
hazırlamaları ve Ġlçe MEM’e göndermeleri sağlandı. 

• *28.02.2019 tarihli ve 4378384 sayılı Kaymakamlık oluru: 
“2023 Eğitim Vizyonu Ġlçe ÇalıĢma Ekibi” oluĢturuldu. 

 



• 05.03.2019 tarihli ve 4731226 sayılı yazımız: 22.03.2019 
Cuma gününe kadar teslim edilmek üzere, okulların çalıĢma 
planlarına istinaden hazırlayacakları “Okul Komisyonu 
Değerlendirme Formu (EK-1)” ler istendi. 

• 05.03.2019 tarihli ve 4753734 sayılı Kaymakamlık oluru: 
“Ġlçe Ġzleme Değerlendirme Merkezi (ĠZDEM)” oluĢturuldu. 

• 07.03.2019 tarihli ve 4886648 sayılı Kaymakamlık oluru: 
18.03.2019 Pazartesi günü saat 13:30’da “2023 Eğitim 
Vizyonu Proje ÇalıĢma Ekibi Toplantısı” yapılması, 
19.03.2019 Salı günü saat 10:00’da ise “Ġlçe Ġzleme 
Değerlendirme Merkezi (ĠZDEM) Toplantısı yapılması 
planlanmıĢtır. 

 



BAHÇE ANADOLU LĠSESĠ 

Öğretmenimiz Misafirimiz Projesi 
kapsamında Bahçe Belediye 

BaĢkanlığı ile iĢbirliği protokolü 
imzalandı. Veli ziyareti yapılmaya 
baĢlandı.(24 veli ziyaret edildi). Yıl 

sonuna kadar veli ziyaretlerine 
devam edilecektir. 

 



 



 



 



 



 



 



BAHÇE MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 
 

Okulumuzda zeka oyunları sınıfı 
oluĢturulup öğrencilerin kullanımına 

sunulmuĢtur. 

Uygulama Bahçesi yapılacak alan 
tespit edildi ve gerekli malzemeler 

belirlendi. 

 



 



 



ġEHĠT FURKAN AYDIN ANADOLU ĠMAM HATĠP 
LĠSESĠ 

 

Satranç ve Mangala Turnuvası yapıldı. Dereceye giren 
öğrenciler ödüllendirildi. 



 



 



BAHÇE ĠMAM HATĠP ORTAOKULU 
 

Bahçe Eğitim 2023 kapsamında Suriyeli 
öğrencilerin evlerine ziyaret yapıldı. Bu ziyaret 
kapsamında Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim 
Sistemine Entegrasyonunu sağlamak amaçlı 
bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirme 
sonucunda öğrencilerin derslere olan ilgisinin 
arttığı gözlemlendi. 



 



 



AHMET PEKKAN ĠMAM HATĠP ORTAOKULU 
 

Elektronik ve mekanik malzemelerden tasarım 
atölyesi oluĢturulup tamir ve yeni ürün elde etme 

üzerine çalıĢmalar yapıldı. 



 



 



KIZLAÇ ġEHĠT MEHMET EROĞLU 
ĠLKOKULU/KIZLAÇ ORTAOKULU 

Okul uygulama bahçesinin oluĢturulması. 



 



 



ATATÜRK ĠLKOKULU 
 

Akıl ve zeka oyunları atölyesi ve geleneksel oyun 
bahçeleri oluĢturuldu. 



 



 



 



CUMHURĠYET ĠLKOKULU 

STEM Eğitim materyalleri temin edilerek öğrencilerin 
hizmetine sunulmuĢtur 



 



 



NOHUT ĠLKOKULU 
 

Öğrencilerin el becerilerinin geliĢtirilmesi için basit 
dikiĢ ve nakıĢ etkinliği yaptırıldı. 



 



 



BAHÇE ANAOKULU 
 

Askıda kalmasın projemizle evde kullanılmayan 
kıyafetler okulumuzda toplanarak ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıtılacaktır. 

Okulumuz bahçesine hayvan barınağı yapılarak 
çocuklarda diğer canlıların yaĢam haklarına 
saygı gösterme ve diğer canlıların bakımlarını 
üstlenme duygularını geliĢtirme amaçlandı. 

 



 



 



BAHÇE HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ 
 

Ġġ-KUR iĢbirliğinde aĢçılık ve kilim kursu 
açılmıĢtır. 



 



 



 



 



 



 



 



 



BAHÇE 2023 EĞĠTĠM VĠZYONU ĠZDEM  MART AYI RAPORU 
2023 Eğitim Vizyon ÇalıĢmaları değerlendirilerek ilçemizde örnek gösterilecek 
çalıĢmalar sunuya eklendi. Okullarda yapılan çalıĢmalar tüm okullara, kurumlara 
duyuruldu ilçe web sayfasında yayınlandı. 

ÇalıĢmalarda genel olarak konulan hedeflerin okul ve çevre ihtiyaçlarına uygun 
olduğu ve okulların çalıĢmalarını gerçekleĢtirme yeterliliğine sahip oldukları 
görüldü. 

ÇalıĢmaların yapılabilmesi için yeterli zamanın olmaması, öğrencilerin taĢımalı 
eğitim kapsamında olmalarından dolayı etkinliklere katılamaması, ekonomik 
olarak malzeme temininde eksikliğin olması, tasarım atölyeleri için okullarda 
yeterli fiziki alanların(sınıf, salon, atölye, laboratuvar vb.) olmaması, ilçemizde 
iĢbirliği yapabilecek kurum ve kuruluĢların az olması karĢılaĢılan sorunlar olarak 
görülmektedir. 

 



ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

• ÇalıĢmaların yapılabilmesi için seçmeli ders olarak sosyal etkinlik 
dersinin seçilmesi. 

• Fiziki imkanların arttırılması için, aktif olarak kullanılmayan alanların 
tasarım atölyelerine dönüĢtürülmesi. 

• Ġlçemizde yer alan kamu kurum kuruluĢlarının  2023 Eğitim Vizyonu 
çalıĢmaları kapsamında ziyaret edilmesi. 



NĠTELĠKLĠ ÇALIġMA ÖRNEKLERĠ 
• «Öğretmenimiz Misafirimiz» adlı proje yapıldı (Bahçe Anadolu Lisesi) 

• Zeka Oyunları sınıfı oluĢturuldu(Bahçe MTAL). 

• Tarım Uygulama Serası çalıĢmalarına baĢlandı(Bahçe MTAL). 

• Suriyeli öğrencilerin ve ailelerin topluma ve eğitim sistemine uyumu çalıĢması 
baĢlatıldı(Bahçe Ġ.H.O.). 

• Elektronik ve mekanik malzemelerden tasarım atölyesi oluĢturulup tamir ve yeni 
ürün elde etme üzerine çalıĢmalar yapıldı (Ahmet Pekkan Ġ.H.O.). 

• Tarım Uygulama Bahçesi kurulmaya baĢlandı (Kızlaç Ortaokulu). 

• Akıl oyunları sınıfı ve bireysel oyun alanları oluĢturuldu (Atatürk Ġlkokulu). 

• Ġlkokul öğrencilerinin dikiĢ nakıĢ kursu ile el becerilerini geliĢtirilmeleri sağlandı 
(Nohut Ġlkokulu). 

• Okul öncesi ve Ġlkokul seviyesinde STEM Sınıfı oluĢturuldu. (Cumhuriyet Ġlkokulu). 

• Sokak hayvanları için hayvan barınağı yapımına baĢlandı(Bahçe Anaokulu). 

 

 


