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BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ 
 

 

PROJE ADI                          : Geyve Eğitimde BAHAR Projesi (E-BAHAR) 

PROJENİN SORUMLUSU  : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

SEKRETERYA                      : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

 
 

 GİRİŞ  
 

        Projemizin amacı İlçe genelindeki Ortaokul ve Liselerde okuyan öğrencilerimizin başarısını 

artırmak için disiplinize edilmiş faaliyetler düzenleyerek başarıyı yakalamaktır. 

 

        Proje;   sürekli iyileştirme,   süreç yaklaşımı ve karar vermede gerçekçi yaklaşımların hayata 

geçirilmesi,   katılımın sağlanması yanında, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin, çoklu zekâ 

kuramının uygulanması açısından da bir araç olma özelliği taşımaktadır. 

 

        “Ölçülemeyen Bilgi Geliştirilemez”  anlayışından hareketle okul,  öğretmen ve öğrenci açısından 

hedeflere ulaşma düzeyinin sürekli ölçülmesi gereklidir. Bu sayede öğrenci başarısı sürekli takip 

edilmiş, sistemde aksayan yönler tespit edilerek sürekli iyileştirme ilkesi gerçekleştirilmiş olur. 

Projemizin en önemli kazanımı planlamanın yapılması, kazanımlara uygun etkinliklerin geliştirilmesi, 

öğretim metot ve tekniklerinin irdelenmesi ve ölçme-değerlendirme sürecinin ilçemizdeki tüm Ortaokul 

ve Liselerde birlikteliği sağlayacak şekilde yapılacak olmasıdır. 

 

İLÇE MEM PROJE KOMİSYONU 

1-Aydın BAL   İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

2-Tekin BAYER                                METEM Müd. 

3-Bahaddin AYDEMİR  Alifuatpaşa Ortaokulu Müdürü 

4-Vedat DUMAN  Kozan Mehmet Ayşe Akgül Ortaokulu Müdürü 

5-Sezgin KAYA   Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı 

6-Gökhan KILIÇ   Geyve İ.H.O Bilgisayar Öğretmeni- Mebbis Yetkilisi 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.PROJEDE ÖNERİLEN YAKLAŞIM:  

 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her ay deneme sınavları yapılarak sonuçlarının formlar ile 

takibinin yapılması. 

 

 Destekleme ve Yetiştirme kurslarının niteliğinin artırılması ve takibinin yapılması. 

 

 Geyve Eğitimde Değerler Eğitimi Kapsamında Kitap okuma faaliyetlerinin etkin takibini 

yapmak. 

 

 Danışman/Koç Öğretmenlik uygulaması yaparak başarıyı arttırmak. 

 

 Başarıya ulaşmada örnek uygulamaların yaygınlaştırılması 

 

 Kariyer günleri ile Eğitimi devamlı gündemde tutmak. 

 

 Proje faaliyetlerine göre okul ve kurumların gerekli tedbirleri almaları sağlanacaktır.  

 

 Proje çıktıları,  kurul toplantılarında,  ders bazında ortak sınavlar ile zümre öğretmenler 

Kurulunca değerlendirilerek yeni stratejiler üretilecektir. Böylece zümre öğretmenler 

kurulunun aktif bir şekilde, ekip ruhu içerisinde çalışması sağlanmış olacaktır.  

 

 İlgili zümrelerce tespit edilen muhtemel risk faktörleri ve iyileştirmeye açık alanlar,  Zümre 

Başkanlar Kurulu ve Okul Müdürü tarafından projenin ana hedefleri doğrultusunda 

alternatif çözümlerle giderilmeye çalışılacaktır.  

 

 Proje kapsamındaki konuların okulların idarecileri tarafından; konu, sınıf, öğretmen ve 

genel durumu ile ilgili istatistiği tutularak dönem sonunda mevcut durum analizi 

yapılacaktır. 

 

2. AMAÇ:  

 

a) İlçemizin eğitimdeki başarı ve kalitesini yükselterek YGS/LYS ve TEOG başarılarını arttırmak,  

 

b) İlçemizdeki tüm Ortaokul ve  Liselerin başarı düzeylerini takip ederek analiz edilerek başarı 

düzeylerinin arttırılması için gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak,  

 

c) Eğitimin kalitesini arttırmada, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğini sağlamak,  

 

d) Öğrenci başarısının eğitim-öğretim süreci içerisinde sürekli olarak izlenmesini sağlamak. 

 

e) Öğrencilerin sınav sistemlerine göre hazırlanmalarını sağlayarak sınav kaygılarını en aza 

indirmek,  

 

f) Okul yönetimini,  öğretmenleri,  velileri,  öğrencileri ve toplumu eğitime daha duyarlı hale 

getirmek,  

 

g) ilçemizdeki tüm Ortaokul ve Liselerde eğitim programlarının uygulanmasında, öğretim metot 

ve tekniklerinde, zümre öğretmenler kurulu çalışmalarında, ölçme ve değerlendirme iş ve 

işlemlerinde birlik ve beraberliği sağlamak. 



 

 

3. HEDEFLER:  

 

 Geyve İlçemizi, TEOG’ da ilk 3’e dâhil edebilmek.  

 

 Proje kapsamındaki okulların 8. ve 12. sınıflar düzeyindeki ders başarılarını bir önceki yılın 

üzerine çıkarmak.   

 

 Proje kapsamındaki okulların 8. Ve 12. Sınıflarının ders başarılarının ve YGS/LYS ve TEOG’ 

daki başarılarının her yıl artırılması yoluyla sürekli iyileştirmeyi sağlamak 

 

 

4. KAPSAM:  

 

Bu proje, ilçemizdeki tüm Liseler ve Ortaokul öğrencileri öğretmenleri ve yöneticilerini kapsamaktadır.  

 

 

5. DAYANAK:  

 

    a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

  

    b)  12.06.2008 tarih ve 26904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim   

        Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği  

 

    c) TKY Uygulamaları Yönergesi ve Taşra Yaygınlaştırma Projesi  

 

    d) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve İlköğretim Yöneltme Yönergesi  

 

    e)  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

 

    f) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge 

 

     g) Milli Eğitim Bakanlığı Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Genelgesi 

 

     h) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi 

 

 

6. İLKELER:  

 

 Proje, Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Bölümü tarafından izlenip 

değerlendirilecektir.   

         

 Projenin uygulanmasından;  Okullarda Okul Müdürü ve Okul Proje komisyonu, İl/İlçe 

MEM’de Ortaöğretim  sorumlu olacaktır.  

 

 Gerçekleştirilen olumlu faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı,  ilgili birimler tarafından internet 

üzerinden sistematik olarak yapılacaktır.  

 

 Projeyi kapsayan okullarda,  1.dönem sonu ve 2.  dönem Proje izleme ve değerlendirme 

toplantısı yaparak sonuç raporlarını ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndermek.   

 

 Okulların performans göstergeleri doğrultusundaki gelişmeleri,  öğrencilerin ve kurumların 

performansları İlçe MEM tarafından değerlendirilerek projenin sonuçları eğitimin tüm 

paydaşlarına internet, afiş, billboard vb. aracılığıyla duyurulacaktır. 



 

 Bu projenin uygulama sürecindeki denetimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

izlenecek, değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü takdirde rehberlik yapılacaktır. 

 

 Proje; 2016-2017 öğretim yıllarını kapsar (gerekli görülmesi halinde süre uzatılır). 

 

 

 

7. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI: 

 

Sorumluluklar ve İşbirlikleri:  

 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Görevleri: 

 

 Projenin,  Geyve İlçesindeki tüm Lise ve Ortaokullara tanıtılması ve uygulanmasına yönelik 

planlama yapılmasından;  

 

 Proje Yürütme Ekibi,   projenin,   izlenmesi,   geliştirilmesi,   projeyle ilgili eğitim 

programları ve sürelerinin belirlenmesi,  planlanması,  bu kapsamda üniversite ve sivil 

toplum örgütleri ile işbirliğinin sağlanması,  eğiticilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, 

gerekli görüldüğünde toplantılar tertip edilmesinden,   

 

 Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, projenin 

aksayan yönlerinin değerlendirilerek iyileştirilmesi, bölümler arasında faaliyetlerin koordine 

edilmesi,  projenin gelişimini ve sonuçlarını izleyerek değerlendirilmesi, rapor haline 

getirilerek yayınlanması,  

 

 Öğrenci ve okul performanslarıyla ilgili verilerin genel olarak değerlendirilmesi,  

performans göstergelerinin öneriler doğrultusunda standartlaştırılması,  proje ve ekip 

çalışmaları konularında rehberliğin planlanması ve yürütülmesinden,  

 

 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başında Projeye dahil tüm okul müdürlerine bilgilendirici 

bir seminer düzenlemek ve bu seminer içerisinde yapılacakları anlatmak. 

 

 Her ay İlçe Geneli deneme sınavları yapmak ve sonuçlarını ilan etmek. 

 

 

Okul Müdürlükleri’nin Görevleri: 

 

1. Zümre Öğretmenler Kurulu sene başı toplantısında Geyve Eğitimde Başarıyı artırma projesi 

kapsamında ilgili müdür yardımcısı başkanlığında Okul Proje ve İzleme ekibini kurar ve 

isimlerini ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir.( ilgili Md. Yrd.- Rehber öğretmen - Okul 

Zümre bşk. - 2 Branş öğretmeni) 

 

2. Okul Proje İzleme ve Değerlendirme Ekibi Her ay toplanarak okulda yapılan faaliyetler 

hakkında raporunu Okul Müdürüne sunar. 

 

3. Başarısızlığı görülen sınıf ve öğrenciler için gerekli tedbirleri alır.  

 

4. Sınav sonuçlarına göre açık başarısızlığı bulunan sınıf ve öğrencilerin tespiti yapılarak okul 

rehberlik servisince gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 

 

 



5. Öğrencilerin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için rehberlik servisi ile birlikte gerekli 

çalışmaların yapılmasını sağlar. 

 

6. Her deneme sınavı sonrası zümre öğretmenler kurulunda sonuçları değerlendirir ve görüş-

önerileri ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirir. 

 

7. Geyve’de Değerler Eğitimi Projesi kapsamındaki faaliyetleri takip eder ve bu proje ile uyumunu 

sağlar. 

 

8. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Veri Toplama Sistemine bu proje kapsamında yapılan 

faaliyetleri işletir. 

 

9. Ortaokul 7 ve 8. Sınıf ve Lise 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine Danışman/Koç Öğretmen 

görevlendirmek. 

         

     

   

8. DEĞERLENDİRME:   

 

 Proje kapsamında yapılan deneme sınavlarında performansını en çok artıran öğrenci, öğretmen 

ve okul idarecisi GEDEP kapsamında gezi ile ödüllendirilecektir. 

 Proje kapsamında okul-branş performansını artıran öğretmen ve idareciler Başarı belgesi ile 

ödüllendirilecektir. 

Projenin etkinliğini ve okuldaki gerçekleşme durumunu izleyebilmek için öğrenci, öğretmen,  

idareci ve velilere isimsiz memnuniyet anketleri düzenlenecektir. Anketler değerlendirilecek ve 

iyileştirmeye yönelik tedbirler alınarak dosyalanacaktır.  

 

9.İZLEME:  

 

İzleme, ilçe Proje Yürütme Ekibi tarafından gerçekleştirilecek. Uygulama sürecinde tespit edilen veya 

öğretmenlerin ihtiyaç duydukları konularda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenecektir.(Sınıf 

yönetimi, iletişim, etkili öğrenme ve öğretme teknikleri vb.)  


