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2023 EĞİTİM VİZYONUNDA YER ALAN 
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR: 

• Okul Gelişim Modeli 

• İnsan Kaynakları 

• Finansman 

• Ölçme Değerlendirme 

 

 

• (Dijital içerik, farklı okul türleri ve kademelerine yönelik iyileştirmeler, 

yabancı dil eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri) 

 



Vizyon 

• Belgede; 2018-2019 eğitim öğretim yılında tasarım, similasyon ve öncü pilot uygulamalar 
yapılacağı  

•  2019-2020 eğitim öğretim yılında ülke çapında pilot uygulamaların yapılacağı ve 
tasarımı biten eylemlerin uygulamaya geçirileceği ifade edilmiştir.  

• 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise ana hedefler altında yer alan eylemlerin tümü 
hayata geçirileceği ifade edilmiştir 

 
 
 
 
 

(MEB, 2018) 



Okul Gelişim Modeli 

• Her bir okulun kendi hazırlayacağı Okul Gelişim Planı, yıllık bazda merkez teşkilatla 

birlikte izlenecek bir yol haritası niteliğinde olacaktır.  

• Bu gelişim modeliyle tüm kademelerde yarışma ve rekabet odaklı değil, paylaşım temelli 

bir anlayış benimsenecektir.  

 

• YENİLİKLER      

• Sendikalarla iş birliği 

• Dayanışma ortamı 

• Bütçe desteği 

 (MEB, 2018) 



İnsan Kaynakları 

• Üniversite sınavlarında sıralamada üst dilimde yer alan öğrencilerin 

eğitim fakültelerine yerleştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılacak 

 

• Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini 

iyileştirmek için lisansüstü programları, yüz yüze, örgün ve uzaktan 

eğitim iş birlikleri hayata geçirilecektir. 

 

(MEB, 2018) 



Finansman 

• Eğitime ve okullarımıza bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema ve 

yöntemlerle bağış yapabilmeleri için il ve bakanlık düzeyinde bir yapı 

kurulacak mevzuat, yazılım ve erişim düzenlemeleri 

gerçekleştirilecektir. 

• Türkiye genelinde eğitimde elverişsiz koşullara sahip okulların 

görülebildiği Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden eğitim hayırseverlerine 

bağış için seçenekler sunulacaktır. 

 

(MEB, 2018) 



Ölçme- Değerlendirme 

• Erken çocukluk eğitiminden başlayarak üst öğrenim kademelerinde de 

devam edecek şekilde çocukların tüm gelişim alanlarının izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik e-portfolyo çocuğa ait 

verilerin korunması esasıyla oluşturulacaktır. 

• Eğitim sistemini bir bütün olarak görmek amacıyla Öğrenci Başarı 

İzleme Araştırması sonuçları yıllar içerisinde akademik dünyayla 

birlikte çalışılarak takip edilecek ve sistemde gerekli iyileştirici 

tedbirler alınacaktır 

(MEB, 2018) 


