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İcra Özeti
2017-2021 Yıllarına ilişkin Prizren Belediyesi Eğitim Gelişme Planı, Prizren Belediyesi
Eğitim Müdürlüğü ve eğitim, istihdam ve sosyal politikalar alanlarında faaliyetlerini sürdüren
dört sivil toplum kuruluşun stratejik koalisyonu oluşturduğu Kosova Eğitim ve İstihdam Ağı
(KEEN)’nın ürünüdür. İşbu plan, Prizren Belediyesi’nde eğitim gelişimi için ve Kosova
Hükümeti tarafından 2017-2021 yıllarına ilişkin onaylanan Kosova Eğitim Stratejik Planı’nın
gerçekçi ihtiyaçlarını destekleyerek ve ilgi alanı olan tüm tarafların katılımıyla iyice
strüktürleşmiş bir süreç sonucu olarak hazırlanmıştır.
Eğitim Gelişme Planı beş konusal alana odaklanmıştır: 1) Okulların yönetimi ve idare
edilmesi; 2) Katılım ve geniş kapsamlılık; 3) Öğretmenlerin mesleki gelişimi; 4) Yeni
müfredatın uygulanması ve 5) Kalitenin sağlanması. İlgili alanlarda analizler SWOT
yöntemini kullanarak yapıldı ve elde edilen veriler planlama amaçlarına hizmet edecektir.
İlerde görmüş olacağınız gibi 2017-2021 dönemi için Eğitim Kalkınma Planı’nın vizyon ve
misyonu şekillendirilmiştir.
Vizyon: Vatandaş sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlere katkı sunacak
yaşam boyunca öğrenme ve aktif vatandaşlık değerleri konusunda hazırlıklıdır.
Misyon: Kaliteli ve hazırlıklı öğretmenlere çocuklar için nitelikli ve kaliteli eğitimi, yaratıcı
şartlardan oluşan bir ortamı sağlamak için geniş kapsamlı ve hesap verecek veya sorumluluğu
üzerine alacak eğitimi sağlamak
Eğitim Gelişme Planı’nın herbir çıkar alanı için 5 stratejik hedefi (SH) mevcuttur:
SH1. Belediyenin tüm eğitim kurumlarında kaliteli yönetilmesi ve idare edilmesi,
SH2. Okul öncesi eğitimde çıkar gruplarıyla etkili ve kaliteli iş birliğin olması,
SH3. Kaliteli öğretim için kapasitelerin devamlı olarak geliştirilmesi,
SH4. Yeni müfredatın uygulanması ve izlenmesi için sürekli olarak kapasitelerin ve
mekanizmaların oluşturulması,
SH5. Okullarda öğretim ve öğrenim kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi,
Hedeflerin tümüne veya herbir bir hedefe ulaşmamızı sağlayacak toplam, ve ya tedbir
belirlenmiştir. Ayrıca durumu analizi sunulurken, Stratejik Plan’nın uygulanması esnasında
olası tehditleri önleyecek önlem veya tedbirler de sunulmuştur.
2017 Yılından başlayarak 2021 yılına kadar, daha doğrusu Eğitim Gelişme Planı’nın
uygulanacağı dönem için eylem planı ve bütçe hazırlanmıştır. İşletme maliyetini hesaba
koymadan ilgili Plan’ın uygulanması için 3.210.996€’ya ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişme
Planı’nın gerçekleşmesi için bazı harcamaların belediyenin öz kaynaklarından, oysa diğer
bölümünün ise Kosova Bütçesi ya da donörler tarafından karşılanması planıdır.
Belge, performansı değerlendirmek için çerçeveyle tamamlanmaktadır. Bu bölümde gelişme
planın beş alanında kaydedilen ilerleme göstergeler vasıtasıyla değerlendirilir ve mevcut
durum dahil olmak üzere Plan’ın uygulanması esnasında ulaşılması gerekli olan hedefleri
içermektedir.
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1. Giriş
2017-2021 Yıllarına dair Prizren Belediyesi’nde Eğitim Gelişme Planı, merkezi düzeyde
konuyla alakalı bir dizi yasal ve stratejik belge onaylandıktan sonra hazırlanmıştır. Bu
belgeler Kosova Cumhuriyeti’nde Üniversite Öncesi Eğitim, Belediye’de Eğitim Yasası,
2017-2021 Yıllarına dair Kosova Eğitimi Stratejik Planı, Üniversite Öncesi Eğitimde
Kalitenin Sağlanması Stratejisi, 2017-2021 Yıllarına dair Roman, Aşkali ve Mısırlı
Toplulukların Dahil edilme Stratejisi vs. gibi belgelerdir. İlgili planın hazırlanması,
belediyenin eğitim sisteminin ilerlemesine ilişkin attığı adımların devamını teşkil etmektedir.
Prizren Belediyesi Eğiitm Müdürlüğü (BEM) Planı’nın uygulama dönemi ve 2012-2015
yıllarına dair Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Planı’nın uygulamak dönemi geçtiğini göz
önünde bulundurarak, eğitim sektöründe faaliyetlerin devamını getirmek için bu planın
hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Daha önceki dönemlerde kazanılan planlama tecrübeleri
ve “KEEN” tarafından desteklenen proje, Prizren belediyesi eğitim gelişimi için beş yıllık
planı hazırlamasına vesile olmuştur. Kosova Eğitim ve İstihdam Ağı (KEEN), eğitim,
istihdam ve sosyal politikalar alanında faaliyet gösteren Kosova Eğitim Merkezi (KEC),
Kosova’da İstihdamı Destekleyen Ajans (KİDA), Balkan Sunflower Kosovo (BSFK) ve
Eğitim ve Teknik Yardım için Akademi’yle (ATTA) stratejik ortaklığı yapmaktadır. İlgili
Ağ, 2016 yılının başında kurulmuştur ve aynı adı taşıyan proje olarak Avrupa Birliği
tarafından maddi açıdan desteklenmektedir. Amaçları Kosova’da ihtiyacı olan grupların
istihdamını iyileştirmek ve onları karar alma süreçlerine, politikaların belirlenmesine dahil
etmek ve merkezi düzeyde uygulamaları yakından takip edip izlemektir. Proje KEC
tarafından yönetiliyor oysa KİDA, BSFK, ATTA ve Hollanda kuruluşu SPARK KEC
ortaklarını teşkil etmektedir.
Plan, 2017-20121 yıllarına ait dönem için Prizren belediyesinde üniversite öncesi eğitim
sisteminin hangi yönde gelişmesini belli etmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca plan, merkezi
düzeyde eğitim politikalarını, belediye düzeyinde eğitim sektörünün gelişmesi için tespit
edilen öncelikleri sıralamaktadır. İşbu planın merkezi düzeydeki politikalarla uyumlu
olmasını sağlamak için ve belediye çıkarlarını yansıtması için, eğitim alanında çıkarı olan
tüm strüktürler ilgili planın hazırlanması için planlamaya katılmıştır. BEM ve EBTB
yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve veliler topluluğu bu planın hazırlanmasında aktif rol
oynayarak katkılarını sunmuşlardır. Dolayısıyla plan hazırlanırken Prizren Belediyesinde
eğitim gelişimi için tüm çıkar gruplar arasında mütabakat sağlanmıştır.
KEEN ağının ve aynı adı taşıyan projenin en önemli hedeflerinden biri eğitim ve istihdama
yönelik politikaların geliştirilmesine katılmaktır. Faaliyetleri çerçevesi içerisinde KEEN ağı,
2017-201211 yıllarına ilişkin Kosova’da Eğitim Stratejik Planlaması hazırlanması sürecine
destekte bulunmuştur. Bu belge Kosova Hükümet tarafında onaylanmış bir belge olup,
önümüzdeki 5 yıllık bir dönem içerisinde Eğitim Sistemi’nin gelişimi için temel dayanağı
sunmaktadır. Merkezi düzeydeki faaliyetlerin devamında ve Yerel Yönetim İdaresi
Yasası’yla2 belediyeye eğitim konusunda verilen yetkilere uyumlu olarak KEEN Kosova’da 7
belediyeye, ki bunlardan biri de Prizren belediyesidir, eğitim alanında eylem planlarının
hazırlanmasına desteğini sunmuştur.
Planlama süreci, Prizren BEM tarafından kurulan Planlama Grubu tarafından yönetilmiş,
oysa KEEN Ağı uzmanları tarafından bu sürece yardım sunulmuştur. İlgili süreç esnasında
1Kosova

Eğitim Stratejik Planı 2017-2021, http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-psak-2017-2021_1.pdf ,
Temmuz, 2016; Kosova Eğitimi Stratejik Planı’na dair Eylem Planı 2017-2021, http://masht.rksgov.net/uploads/2017/02/20161006-plani-i-veprimit.pdf, Eylül 2016.
2Yasa No. 03/L-040, Madde 17, 18 ve 19, 20 Şubat 2008;
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alakalı çıkar gruplarıyla devamlı olarak danışma toplantıları düzenlenerek bu süreç 4
aşamada gelişmiştir:
Birinci aşama: Planlama sürecinin düzenlenmesi ve verilerin toplanması
Hazırlık olarak adlandırılan aşama esnasında, konuyla alakalı planı hazırlamak için kapsamlı
ve profesyonel bir süreci sağlamak için birkaç faaliyet düzenlenmiştir. En başta BEM,
planlama sürecinden sorumlu olan ve BEM temsilcileri ve okul müdürlerinden oluşan 5
kişilik çekirdek grubu belirledi. 28 Mart tarihinde düzenlenen çalıştayda, bu guruba planlama
süreci ve sürecin gerçekleşmesi aşamaları tanıtıldı. Bu çalıştayda çekirdek grubu, eğitim
sektöründe belediye ihtiyaçları ve merkezi düzey öncelikleriyle alakalı girişimler arasında
uyumu sağlayacak geniş kapsamlı planı hazırlamayı kararlaştırdı. Bundan sonra da grup,
durum analizi yapılması için, alanları belirledi ve planlama için gerekli olan bilgileri elde
etmek maksadıyla kaynakları tespit etti. Plan’ın hazırlanması maksadıyla belediye içerisinde
farklı çıkar gruplarının temsil edilmesini sağlamak için BEM, EBTB, Prizren Belediye
Meclisi parçası olan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, KEBBS, Veriler
Konseyi vs. temsilcilerden oluşan 16 kişilik çalışma grubunu belirlemiştir. Çekirdek grubuyla
birlikte çalışma grubu planlama ekibini oluşturmaktadır, ki bu ekip eğitim gelişme planının
son halini alması için yardımcı olacaktır.
İkinci aşama: Eğitim sektöründe durum analizi
13 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen çalıştayda, planlama ekibi huzurunda mevcut durumun
analizi için alanlar, alanların tanımlanması yapıldı ve hazırlık aşamasında toplanan veriler
sunuldu. Toplanan veriler ve SWOT analizleri esnasında katılımcılar tarafından sunulan
katkılar, Prizren belediyesinde üniversite öncesi eğitim düzeyine yönelik geniş kapsamlı ve
eleştirisel analizin yapılmasına yardımcı olmuştur. Yapılan analiz, belediyemizi niteleyen
başarıları ve zayıflıkları gün yüzüne çıkarmış ve gelecekte daha başarılı bir gelişmenin
yapılabileceği olanağını kanıtlarken, bu süreç esnasında meydana gelebilecek tehditleri de
göz önünde bulundurmuştur. İlgili planlamanın beş önemli alana odaklanmak gerektiği
düşüncesinde tüm katılımcılar birleşirken, bu alanların üniversite öncesi eğitime katlım ve
geniş kapsamlılık, okulların yönetimi ve idare edilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, yeni
müfredatın uygulanması ve öğretim esnasında kalitenin sağlanması alanlarının olması
kararlaştırılmıştır.
Üçüncü aşama: Sonuçlar ve eylem planının belirlenmesi
Eğitim sektöründe yapılan analiz, BEM için 2017-2021 dönemine ait öncelik taşıyan
alanların tespit edilmesine yardımcı olmuştur. 16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen 2
günlük çalıştayda, genel amaç olarak Prizren belediyesinde üniversite öncesi eğitimin
kalkınma planının amacı, sonuçları, sonuçlara ulaşmak için faaliyetler ve ilerlemeyi ölçmek
için göstergeler tespit edildi. Çalıştayın sonunda tehdit faktörlerin analizi ve tehditlerin
önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler de tespit edildi. Geçekleşen faaliyetleri ve
göstergelere ulaşıldığını daha yararlı bir şekilde izlemek için mevcut planda tablolar halinde
performansın değerlendirilmesine dair çerçeve sunulmuştur. Ondan sonra 6 Haziran 2017
tarihinde planlama ekibiyle düzenlenen 1 günlük çalıştayda eylem planı hazırlanmıştır.
Eylem Planı’nda yıllar düzeyinde faaliyetlerin uygulanması tespit edilmişti ve belediye
bütçesi kapasitelerine ve belediyeyle işbirliğinde bulunan paydaşların bütçelerinden alternatif
kaynakları sağlama olanaklarına dayanarak, ilgili planın uygulanması için gerekli olan
bütçenin ön değerlendirilmesi yapılmıştır.
Dördüncü aşama: Eğitim gelişmesi için planın hazırlanması
Planlama süreci esnasında hazırlanan belgelere dayanarak Eğitim Gelişme Planı tasarısı
hazırlanmıştır. İşbu Plan, Belediye Eğitim Müdürlüğü Planlama Grubu tarafından gözden
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geçirildikten sonra son halini almıştır. Plan’ın son hali, Prizren Belediye Meclisi tarafından
07.09.2017 tarihinde düzenlenen toplantıda onaylandı.

2. Özgeçmiş
2.1. Prizren Belediyesinde Eğitim
Prizren belediyesi, Kosova Cumhuriyeti’nin güneybatısında 640km22’lik yüzölçümü (Kosova
toplamının %5.94 alanı) ve 76 yerleşim yerinden oluşur ve 220,7763 nüfusa sahiptir. Prizren
Belediyesi’nin en önemli özelliklerinden biri çok etnikli yapısıdır, çünkü Prizren ’de Arnavut,
Boşnak, Türk, Goralı, Roman, Aşkali ve Mısırlı toplulukları üyeleri yaşamaktadır. Prizren’in
bu özelliği, ilköğretim öncesi eğitimden başlayarak yüksek eğitime kadar yansımaktadır.
Aşağıdaki tablo 1’de, eğitim düzeylerine göre eğitim kurumlarının ve eğitim düzeylerine göre
öğrencilerin sayısı verilmiştir. Kamu kurumları dışında Prizren Belediyesi’nde üniversite
öncesi eğitim ve yüksek eğitim gibi birkaç özel kurum bulunmaktadır, ki bunlar hakkında
kısmen verilerimiz mevcuttur.
Tablo 1. Eğitim düzeylerine göre kurumların sayısı ve eğitim düzeylerine katılan öğrenciler sayısı 4
Eğitim düzeyi
Kreş (0-5 yaş)

Kurumlar sayısı

Ana sınıflar
(5 yaş)
İlköğretim ve orta alt
(6-14 yaş)

8 lisanslı özel kurum
30 kadar lisansız faaliyet gösteren
özel kurum
51 esas okul ve
44 fiziksel ayrı bina
51 esas okul ve
44 fiziksel ayrı bina

Orta üst (15-17 yaş)

2 özel okul
5 esas okul ve 6 fiziksel ayrı bina
3 özel okul
“Ukshin Hoti”Üniversitesi
2 YEK

Yüksek eğitim
(18+ yaş)5

Kayıtlı olan çocuklar, öğrenci ve
üniversite öğrencisi toplam sayısı
Özel okullarda öğrenci sayısı 325
Kamu okullarında öğrenci 1750
Kamu okullarında öğrenci sayısı
22947
Özel okullarda öğrenci sayısı 725
Kamu okullarında öğrenci sayısı
5823
Özel okullarda öğrenci sayısı 744
Kamu üniversitesinde 3200 öğrenci
Özel yükseköğretim kurumlarında
870 öğrenci

Tablolarda gösterilen verilere bakarak Prizren belediyesinde okul öncesi eğitime dahil olan
öğrencilerin sayısı endişe vermektedir. Mevcut durumda Prizren belediyesinde okulöncesi
kamu kurumu bulunmazken, bu düzeyde lisanslı 8 özel kurum mevcuttur. Bunun dışında elde
edilen verilere göre, bu belediyede lisanlı olmayan 30 kadar yuvanın işlevsel olduğuna dair
bilgileri de mevcuttur. 2. Tablo’da tüm toplulukların her düzeyde eğitime katılımı hakkında
bilgiler verilmiştir. Prizren belediyesinde üniversite öncesi eğitime Roman, Aşkali ve Mısırlı
öğrencilerin dahili yüksektir. Bu sonucun böyle olmasına, belediyede konuyla alakalı sivil
toplum kuruluşların yapmış oldukları çalışmalar ve sadece çocukların eğitime dahil
olmasında değil, okuldan ayrılmaların yada okulu bırakmaların da önlenmesine katkıları
büyük olmuştur.
Tablo 2. Kamu okullarında eğitim düzeyleri ve etnik yapılarına göre toplam öğrenci sayısı6
Eğitim düzeyi
Okul öncesi düzey
İlköğretim öncesi
düzey

Arnavut
1415

Topluluklara göre öğrencilerin toplam sayısı
Sırp Boşnak Türk
Roman
Aşkali
Mısırlı
Veriler yok
0
186
101
35
9
4

Toplam
325
1750

3https://kk.rks-gov.net/prizren/City-guide/Geography.aspx

Üniversite öncesi eğitim hakkında veriler Prizren BEM tarafından alınmıştır ve 2016/2017 eğitim yılıyla alakalıdır
Koosva’da Eğitim İstatistik bigileri 2015/16, ASK, 2016.
6 Üniversite öncesi verileri Prizren BEM tarafından alınmıştır ve 2016/2017 eğitim yılına ilişkindir
4
5

14

15

İlköğretim düzeyi

10563

0

908

527

193

137

2

12330

Orta alt düzeyi
Orta üst düzeyi

9076
4963

11
0

891
483

406
352

152
18

76
7

5
0

10617
5823

Prizren belediyesi kamu kurumlarında toplam olarak 1820 öğretmen çalışmaktadır, bunlardan
52’si ilköğretim öncesi eğitimde (ana sınıflar), 502’si ilköğretimde, 1004’i orta alt eğitiminde
ve 330’u belediyenin orta üst eğitim düzeyinde çalışmaktadır. Tablo 3’te Prizren
belediyesinde tüm eğitim düzeylerinde öğretmen – öğrenci verileri yansıtılmıştır ve Kosova
Cumhuriyeti’ndeki verilerle kıyaslanmıştır.
Tablo 3. Kamu kurumlarında öğretmen-öğrenci raporu

Düzey
Okul öncesi
İlköğretim öncesi
İlköğretim ve orta alt
Orta üst

Prizren belediyesi7
n/a
33.1
15.2
17.6

Kosova Cumhuriyei8
9.9
22.4
15.5
15.9

2017 Yılına dair bütçeye gelince, Prizren belediyesinin üniversite öncesi eğitim harcamaları
için 16,163,477 EUR parası mevcuttur. Kaynak ve ekonomik kategorilere göre bütçe
strüktürü Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. 2017 Yılında üniversite öncesi eğitim bütçesi9
Kaynak

Maaş ve
ödemeler

Mal ve
hizmetler

Kamu
harcamaları

Devlet desteği
Öz gelirler
Toplam

13,088,879
70,000
13,158,879

1,044,098
178,500
1,222,598

254,000
254,000

Sübvansiy
on ve
transferler
85,000
85,000

Sermaye
harcamal
arı
810,350
632,650
1,443,000

Toplam
15,197,327
966,150
16,163,477

Tabloya göz baktığımızda, Prizren belediyesinde işlemsel harcamaların %81.4’nin maaşlara
ayrıldığı görürüz. Bu durum BEM’nin ortalama olarak bütçesinin %20’sını okulların
altyapılarının genişletilmesi, iyileştirilmesi ve bakımı için kullanma olanağını sağlamaktadır.
Oysa kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılat (GSYH) yüzdesi olarak, bir öğrenci için
mevcut kamu harcamaları oranı 12.32%10 iken, bu oran ülkenin ortalama seviyesinin
altındadır – 14.9%11.
Prizren belediyesi, Kosova’nın tüm diğer belediyeleri gibi, doğum oranının azalması
sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla bu sorun devletten gelecek desteğin
azalmasına vesile olacak, bu nedenden dolayı belediye bu sektörde tüm ihtiyaçları karşılamak
için dikkatlice planlamasını yapmalıdır.

2.2. Durum analizi
Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan veri analizleri, okullara yapılan
ziyaretler esnasında elde edilen bilgiler, Prizren belediyesinde eğitimin ele alındığı bazı
raporları gözden geçirerek ve de 28 Mart tarihinde Priştine’de ve 18 Nisan tarihinde
Prizren’de düzenlenen çalışma grubu toplantılarında yapılan münakaşalarda, belediyede
eğitim alanında başarıların kaydedildiği ve de daha kaliteli eğitimi sağlamak için farklı
strüktürleri teşvik etmek ihtiyacı kaydedilmiştir. Konuyla alakalı verilerin analizi ve halka
açık tartışmalara kabarık sayıda BEM, müfettişlik dairesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları
Öğrenci ve eğitim personeli hakkında veriler Prizren BEM tarafından alınmış ve 2016/17 eğitim yılına ilişkindir
Eğitim göstergeleriyle yıllık istatistik veriler 2015/16, EBTB, Aralık 2016.
9 2017 Yılına dair Kosova Cumhuriyeti Bütçesi için Yasa No. 05/L-125
10 Prizren belediyesinin 2017 yılına dair üniversitesi öncesi eğitim için ayrılmış bütçesi (sermaye yatırımsız) 14,720,477
EUR’duri oysa kamu sisteminde öğrenci sayısı – 30,520.
11 Eğitim göstergeleriyle yıllık istatiksel rapor 2015/16, EBTB, Aralık 2016.
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ve veliler katılmış ve netice itibariyle Prizren belediyesinde eğitimi durumunun geniş
kapsamlı analizi yapılmıştır. Sunulan argümanlarla ilgili tartışmada, belediye düzeyinde
atanan Planlama Grubu, 5 konusal (tematik) alanın analizi ele alınacak 2017-2021 Yıllarına
dair Eğitim Gelişme Planı’nı hazırlama kararını aldı:
1.
2.
3.
4.
5.

Okulların yönetilmesi ve idare edilmesi
Katılım ve geniş kapsamlılık
Öğretmenlerin mesleki gelişimi
Yeni müfredatın uygulanması
Kalitenin sağlanması

İşbu planda belirlenen alanlar, 2017-2021 yılları için KESP’da belirlenen alanlarla aynıdır,
ancak konusal sorunlar daha detaylı olarak verilmiştir ve sorunlar yerel düzey veya
belediyeyle alakalıdır. İlgili Plan iki amaç için hazırlanmıştır:
1) İşbu plan KESP’yla aynı döneme denk gelmektedir, dolayısıyla ulusal strateji
önlemlerini belediye ve okullar düzeyinde işlemleştirme düşünülmüştür.
2) KESP’da mevcut olan aynı alanlar belediye düzeyinde de müdahale edilmesi gerekli
olduğu alanlar olarak tespit edilmiştir.
Alanların tespiti ve sıralanması, eğitimde ele alınması gereken tüm konuların geniş kapsamlı
ve strüktürlü analizini sağlar. Analizler, belediye ve okullarda merkezi düzeyin politikalarını
uygulama mekanizması olan okul yönetimi ve idaresinden başlar. Ondan sonra da analiz
öğrencilerin dahili, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve eğitim sürecinin gelişmesi için diğer
önemli unsurlarla devam eder. Analizler, yeni müfredatın uygulanması için şartlar ve kaliteli
eğitimin sağlanmasıyla sona erer.
“Okulların yönetimi ve idaresi” adlı birinci alan, okul yönetimi strüktürlerinde mevcut
durumun analizi ve okullarda daha verimli yönetimi sağlamak için belediyenin var olduğu
sorunlarının analizini içerir.
İkinci alanda çocukların farklı eğitim düzeylerine dahil edilmeleriyle alakalı bilgiler
verilmiştir. Okul öncesi eğitime dahil olan öğrenci sayısı endişe vermektedir. Roman, Aşkali
ve Mısırlı öğrencilerin eğitime dahili kısmen ele alınmıştır, çünkü Prizren belediyesi 2018
yılında bu toplulukların entegrasyonunu sağlamak için ulusal düzeyde stratejiye uyumlu
olarak yerel eylem planını hazırlamayı planlamaktadır.
“Öğretmenlerin mesleki gelişimi” adlı üçüncü alanda, öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarına dair
araştırma verileri ve bütçe yetersizliğinden dolayı bu eğitimlerin gerçekleşememesi olanakları
yer almaktadır.
Dördüncü alanda, okullarda yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin belediyenin sınırlı
kapasiteleri ve beşinci alanda da okullarda kalitenin sağlanmasına ilişkin okulların altyapısı
yansıtılmıştır.
Çalışma toplantısına katılan tüm yetkililer, yukarıdaki alanlar ve içerikleri hakkında hemfikir
olduktan sonra ilgili alanlarda geniş kapsamlı analizi yapmak için SWOT yöntemi
kullanılmıştır. SWOT analizleri esnasında eğitimle ilgili alanlarda başarılar ve zayıflıklar,
durumu iyileştirmek için olanaklar ve ilerde meydana gelebilecek tehditleri önlemek için
tedbirler tespit edilmiştir.
2.2.1. Okulların yönetilmesi ve idare edilmesi
Eğitim sisteminde meydana gelen son gelişmeler, merkezi düzeyde eğitimle ilgili hazırlanan
politikaların yerel düzeyde uygulanması için işlevsel mekanizmaların kurulmasına odaklıdır.
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Bu amaç doğrultusunda okulların yönetilmesi ve idare edilmelerinde, belediyelerin
sorumluluklarına ilişkin çok sayıda kanun taslağı hazırlanmıştır.
Üniversite öncesi Eğitim Yasa’sı, okulun
yönetici strüktürlerini belirler, oysa belediyede
eğitim yasası, öğretmenlerin mesleki gelişimi,
kalitenin sağlanması ve okul bütçelerinin mali
idaresi ve planlanmasına ilişkin sorumlulukları
merkezi
düzeyden
belediye
düzeyine
aktarmıştır. İlgili yetkiler merkezi düzeyden
yerel düzeye aktırılmış, ancak bu yetkileri
uygulamaları konusunda belediye yetkilileri ve
okul müdürlerine eğitimler düzenlenmemiştir.
Dolayısıyla bu durum müdürlerin, okulları
veremli ve etkili şekilde yönetme ve idare etme
konusunda kapasitelerinin sınırlı olduğunu
yansıtmıştır. Okullar tarafından BEM’ye
düzenli
olarak
istatistik
verilerin
gönderilmesine rağmen, belediyenin eğitimle
ilişkin politikaların belirlenmesi ve karar alma
sürecinde bu verileri nasıl kullanabileceğini
bilmemektedir.

En önemli meydan okumalar
(sorunlar):
 İstatistik bilgilere dayalı planlama
ve yönetmekle alakalı sınırlı
kapasitelerin olması
 Eğitimde yöneticilik konusunda
eğitim personelinin sınırlı sayıda
olması
 Okulun yönetici ve idareci
strüktürlerinin pekiştirilmemesi
 Verimli yönde yönetilen okulları ve
arabuluculuk görevleri için teşvik
etme mekanizmalarının olmaması
 Okullar içerisinde değerlendirme
mekanizmalarının olmaması
 Okullararası işbirliğin sınırlı olması

08/201412 No’lu İdari Talimatı, okulda herhangi bir yöneticilik göreve başvuruda
bulunanlardan yöneticilik alanında mesleki yeterliğe sahip olmalarını gerektirmektedir.
Prizren belediyesinde 202 okul müdürü, okul yöneticiliğine dair eğitimleri tamamlamalarına
rağmen, bu tür seminerlerin örgütlenmesine hala ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde bu durum,
okul müdürleri görevlerine başvuranların sayısı artacak ve en başarılı adayın seçilmesine
olanak kılacaktır.

Prizren belediyesi birçok vakada tedarik prosedürlerin uygulamaması konusunda ciddi
sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca birkaç okulda, okul bütçelerin idare edilmesiyle
alakalı sorunları yaşamıştır. Tüm okullarda okul bütçelerini başarıyla idare etmeyi
gerçekleştirmek ve vatandaşların güvenini almak için belediye, okullarda finans işleriyle
çalışanların sayısını artırmalı ve okul ve topluluklarla daha iyi işbirliği yapıp şeffaflık ve
hesap verme oranını yükseltmelidir.
Prizren belediyesinde başarılı okulları ödüllendirecek teşvik mekanizması bulunmamaktadır.
Bu tür bir mekanizmanın olmaması, okul bütçelerinde tasarruflar, kuruluş ve işletmelerle
işbirliği, ve farklı projelerin uygulanması, kaliteli eğitim sağlanması için daha fazla
faaliyetlerin düzenlenmesi ve konuyla alakalı politikaların belirlenmesi değil, okul
müdürlerinin gönüllülüğüne bağlıdır. Belediye, daha kaliteli eğitimi sağlamak için düzelmesi
gerekli olan unsurların tespiti için okullara iç değerlendirmelerini yapmaları konusunda
yardımcı olmalıdır. Belediye, özellikle öğretmenlerin yeteneklerini artırmalarını sağlamak
için bütçesini planlamalı ve çeşitli kuruluşlarla işbirliğinde bulunmalıdır. Bu çalışmalar
lisansları alma sürecinde öğretmenlerin taleplerini karşılamak için yapılmalıdır. Okulların
dijitalleştirilmesi ve altyapının sağlanması, performansı ve eğitim kalitesini artıracaktır. Aynı
zamanda belediye, öğretmen ve öğrencilerin tecrübe paylaşımı ve uygulamalarda başarılı
olmaları için okullara yurt içi ve yurt dışında diğer okullarla işbirliğinde bulunmaları
konusunda yardımcı olmalıdır.
Prizren belediyesi, okulların yönetimiyle alakalı karşılaşabileceği en büyük tehdit, okul
yöneticileri ve personelinin siyasi atamalardan kaynaklanabilir.

Prizren okullarında okul yönetici strüktürleri kurulmasına rağmen, okulların çoğunda bu
strüktürler işlevsel değildir. Belediye daireleri ilgili strüktürlerden okul planlamalarına, idare
edilmesine ve verimli yönetilmesine ilişkin okul organlarının dahil edilmesi konusunda hesap
sormamaktadır. Okullarda şeffaflık ve hesap vermeyi artırmak için, belediyeler okul
müdürlerin performanslarını değerlendirecek mekanizmalarını kurmalıdır. Prizren
belediyesinde bazı okul müdürleri, veliler ve toplulukla işlevsel ortaklığı kurmayı başarmıştır.
Bu durum, ilgili okulların öğrencileri için barışsal ve güvenli ortamı oluşturmalarına vesile
olmuştur. Bu tür bir değerlendirme Prizren belediyesinde UNDP13 tarafından yapılan birkaç
araştırmada görülmüştür.
EBTB14 ve farklı kuruluşlar15 tarafından yayınlanan raporlar, Prizren belediyesinin okul
bütçelerinin mali idaresi konusunda görülür ilerlemenin kaydedildiğini vurgulamaktadır.
Prizren belediyesi Dünya Bankası’nın yardımlarıyla, okul müdürlerin bütçeleri yönetmeleri
konusunda yeteneklerini artırmıştır. Belediye, ayrıca okul müdürlerine tedarik prosedürleriyle
ilgili ek toplantıları düzenlemiştir. Okul bütçelerini başarıyla idare etmek, Prizren
belediyesinde tüm okulların memnun edici düzeyde işlevsel olmalarını sağlamıştır. Aynı
zamanda okul bütçelerinin başarıyla idare edilmesi, yasa tarafından da talep edildiği gibi,
öğretmenlerin ulaşım masraflarını karşılamalarını sağlamıştır. Bütün bu başarılara rağmen,
İdari Talimat No. 08 /2014, Eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcılarının seçilmesine dair prosedür ve kriterler
UNDP, Prizren Belediyesi okullarında Güvenlik, Mayıs 2013
14 EBTB, Eğitimde Mali Desetralizasyona dair Rapor, 2012
15 KEC, Eğitimde Mali Desentralizasyonu, 2013
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2.2.2. Katılım ve geniş kapsamlılık
Kosova’da eğitim stratejisiyle alakalı tüm yasal belgeler geniş kapsamlılık ve eğitimden
ayrılmaları önleme konseptini tanıtmaktadır. Bu belgelerde, işgücü piyasasıyla ve toplumla
uyumlu kaliteli öğrencilerin yetiştirilmesi için geniş kapsamlı eğitim sisteminin oluşturulması
konusunda, merkezi ve yerel düzey kurumların üstlenmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.
Prizren BEM’den elde edilen veriler, özellikle son
yıllarda STK’lar ve kalkınma ajansları arasında
En önemli meydan okumalar
işbirlik vasıtasıyla özel ihtiyacı olan öğrencilerin ve
(sorunlar):
topluluklara ait öğrencilerin, ilköğretim, ortaalt ve
 Okul öncesi eğitime çocukların
ortaüst öğretimine katılımlarında iyileşmelerin
düşük düzeyde dahil olması
olduğunu göstermektedir, ancak çocukların
 Eğitim özel kurumlarıyla
okulöncesi eğitime dahili endişe vericidir. Mevcut
işbirliğin olmaması
durumda Prizren’de hiçbir kamu yuva yoktur, oysa
 Marjinal gruplara ait çocukların
okulöncesi eğitim olarak lisanslı olan 8 özel kurum
eğitime düşük düzeyde dahil
mevcuttur. Bu okullarda 6 aylık ve 5 yaş arası 325
olması
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Marjinal gruplara ait çocukların
çocuk mevcuttur. Ayrıca belediyede 30 ’dan fazla
eğitim önemi hakkında
lisansı olmayan yuva mevcuttur. Bu yaşta
farkındalığının düşük olması
çocukların ilgili eğitme bu kadar düşük yüzdelikte
katılması, Avrupa standartlarından çok uzaktır.
Kamu yuvalarını açmak konusunda belediyenin bütçe olanakları olmadığı için belediye,
EBTB ve işadamları topluluğuyla işbirliğinde bulunarak, kamu-özel ortaklığı vasıtasıyla
okulöncesi eğitim kurumlarını açmak konusunda şartları oluşturmak için görüşmelerde
bulunmaktadır. Belediyenin ilgili yaş grubu öğrencileriyle çalışacak öğretmenlerin olması bir
şans olarak değerlendirilmektedir, dolayısyla gerekli olan altyapının sağlanmasıyla birlikte
alakalı eğitime katılacak çocukların sayısında artış olacaktır.
Prizren Belediyesi’nin yetkililerinden alınan verilere göre, Prizren’de okulöncesi eğitim,
ilköğretim ve ortaalt öğretiminde 24.697 öğrenci, oysa ortaüst öğretimde 5823 öğrenci
okumaktadır. Bu düzeyde katılım yüksektir ve Kosova’daki parametrelerle aynı düzeydedir.
BEM tarafından yönetilen ve tüm eğitim düzeyinde tüm toplulukların katılımına dair bilgiler
daha önce Tablo 2’de verilmiştir.
Prizren belediyesinin bazı köylerinde 49 öğrenci karmaşık sınıflarda ders görmektedir.
Prizren belediyesinde, özellikle Novake köyünde 11 Sırp öğrencisi de ders görmektedir.
BEM tarafından yönetilen okullar dışında, 2 ortaüst okul AAAPARs Për tarafından yönetilir,
ki bu okullar şunlardır: 1319 Öğrencinin ders gördüğü “11 Mart” ortaüst teknik okulu ve 472
öğrencinin okuduğu Yetkler Merkezi. Prizren’de ayrıca 3 özel okul da vardır: “Loyola”
Birliği, “Mehmet Akif” Okulu ve “Alaudin” Medrese’si, ki bu okullarda toplam olarak 1469
öğrenci ders görmektedir. Belli kutlamalara katılmanın dışında, BEM’nin özel okullar ve
AAAPARr tarafından yönetilen okullarla sürekli işbirliği yoktur. BEM bu okullardan
Belediye Eğitim Müdürlüğü’ne sürekli olarak rapor göndermelerini talep etmelidir. Ayrıca
BEM, çeşitli faaliyetlerle öğretmen ve öğrenciler arasında başarılı tecrübe paylaşımında
bulunmaları için kamu okulları ve özel okullar arasında işbirliği teşvik etmelidir.
Prizren belediyesi EBTB işbirliğiyle üniversite öncesi eğitimim her düzeyinde Türk ve
Boşnak öğrencilere anadilinde eğitimi sağlamayı başarmıştır. Ayrıca şehrin üç okulunda
seçmeli ders olarak Roman dili dersine başlatılmıştır. Belediye çeşitli STK’larla işbirliği
içerisinde bulunarak farklı projelerin uygulanmasıyla birlikte mesela EU SIMRAES 2,
KOSINT, PROSPECT vs. projelerle Roman, Aşkali ve Mısırlı toplulukları öğrencilerin
16

Veriler Prizren Müfettişlik Dairesi’nden alınmıştır.

20

okullara dahil olmaları orantısını yükseltmiştir. 2018 Yılı esnasında belediye Roman, Aşkali
ve Mısırlı toplulukların dahili konusunda yerel eylem planını hazırlayacak ve eğitime dahil
olmalarına ilişkin sorunları detaylı olarak ele alınacaktır. Bu planda geriye iade edilen
öğrenciler için de özellikle önem verilecektir. Mevcut durumda ilköğretim ve orta alt
öğretime geriye iade edilen17 sadece 65 öğrenci entegre edilmiştir. Roman, Aşkali ve Mısırlı
öğrencilerin eğitime dahil olmalarını artırmak için belediye STK’larla işbirliğinde bulunarak
çocuklarının eğitime dahil olmalarının önemine ilişkin farkındalığı artırma kampanyalarını
düzenlemelidir.
Prizren’de sağır-dilsiz öğrenciler için “Nënë Tereza” Kaynaklar Merkezi de işlevseldir. Bu
merkezde okul öncesi eğitimde öğrenim gören 22 öğrenci dahil olmak üzere toplam 56
öğrenci ders görmektedir. Ayrıca belediyede 64 öğrencinin ders gördüğü “Lef Nosi”
Kaynaklar Merkezi de mevcuttur. Yukarıda bahsedilen okullarda özel ihtiyaçları olan
öğrenciler ders görmektedir, oysa sorunları daha az olan 80 kadar öğrenci normal sınıflarda
ders görmektedir. Elde edile başarılara rağmen belediye, sadece tüm öğrencilerin okullara
dahil olmasını değil, tüm öğrenciler için kaliteli eğitimi sağlamak için STK’lar ve gelişme
ortaklarıyla işbirliğini artırmalıdır.
2.2.3. Öğretmenlerin mesleki gelişimi
Öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğretim ve öğrenim kalitesinin artmasına etki eden en
önemli faktörlerden biridir. Öğretim ve öğrenime ilişkin çağdaş metodoloji hakkında
kendilerini geliştiren nitelikli öğretmenler, yeni kuşakları demokratik ve açık toplumlarda
sorumlu ve yaratıcı vatandaşlar olarak hazır etmelerine katkıda bulunacak potansiyellere
sahiplerdir.
Kosova’nın diğer belediyelerinde olduğu gibi, Prizren belediyesinde de, kalkınma ortakları18
ve çeşitli kuruluşların sunduğu programlara dayanarak öğretmenlerin mesleki gelişimi modeli
fonksiyon etmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek için BEM
yetkilileri, Prizren belediyesinde 34 okulda anket gerçekleştirmiştir. Anket yapılan
öğretmenlerin, ihtiyaçlarına göre 3 eğitim programını seçme olanağı vardı. Anket yapılan
öğretmenlerden elde edilen verilere göre, bu tür eğitimlere katılmak için öğretmenlerin
hazırda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum eğitim personelinin mesleki gelişimi için
Prizren belediyesin bir kültürü yarattığını göstermektedir. Anket yapılan öğretmenler,21
eğitim programı katılmak talebinde bulunmuş, bunlardan en çoğu OYKD (28 okul), AA (19
okul), kaliteli eğitim programı (18 okul) vs.
EBTB, öğretmenlerin mesleki gelişimi için yasal çerçeveyi hazırlamıştır. ÖMG19 ve
Öğretmenlerin Gelişimine ilişkin Stratejik Çerçevesi20 için İdari Talimatlar, öğretmenlerin
gelişimi, lisans alma süreciyle bağlantısını ve mesleki kariyerlerinde öğretmenlerin sahip
olmaları gerektiği standart ve yetkilerin gelişme yönlerini belirleyen belgelerden bazılarını
teşkil ederler. Bu belgeler, öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre eğitimlerin örgütlenmesini tanıtsa
bile ve bundan ziyade ilgili belediyeler ihtiyaçları belirlediyse bile, bu uygulamalar pratikte
hala uygulanmamaktadır. Eğitimde mali konular üzerine desentralizasyona rağmen EBTB,
ÖMG için bütçeyi hala idare etmektedir ve çeşitli belediyelerde düzenlenen eğitimler
hakkında karar alır. Diğer yandan belediyenin ÖMG’yi maddi açıdan desteklemesi için
bütçesi yoktur. Belediyelerde Eğitime ilişkin Yasa’ya göre yerel düzeyde ÖMG hakkında
17Nevo

Koncepti, Prizren belediyesinde Roman öğrencilerin ve geri iade edilenlerin eğitime dahiline ilişkin rapor
EBTB, KESP değerlendirme raporu 2011-2016, Aralık 2015,
https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/02/raport-vleresimi-psak-2011-2016-shq-web.pdf
19 İT 14/2013 Öğretmenlerin performansı değerlendirmesi, İT 15/2013 ÖMG’nin Finansmanı, İT 16/2013 ÖMG’nin
Uygulanması
20 EBTB, Öğretmenlerin Gelişimine dair Stratejik Çerçeve, Nisan 2017,
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf
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sorumluluk belediyeye aittir, dolayısıyla öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin
düzenlenmesi ve lisans edinme süreci esnasında eğitim taleplerini yerine getirecek
mekanizmayı oluşturmak, belediye için bir meydan okumayı oluşturmaktadır. BEM,
öğretmenler için gerekli olan eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak maksadıyla ve hatta
ortaklaşa olarak finansmanını sağlamak maksadıyla STK’larla, işletmelerle ve gelişme
ortaklarıyla işbirliklerini artırmalıdır. Ayrıca belediye öğretmenlerin mesleki gelişimleri
konusunda EBTB, STK’lar ve gelişme ortaklarıyla işbirliğinde bulunacak bir yetkiliyi
belirlemelidir.
Prizren
belediyesi
hizmet
konusunda
öğretmenlere düzenlenen eğitime ilişkin en
En
önemli
meydan
okumalar
avantajlı
belediyelerden
birini
teşkil
(sorunlar):
etmektedir. Belediyenin çok etnikli yapıya
 ÖMG için ihtiyaçlara dayalı
sahip
olması
aşağıdaki
konularda
eğitimlerin düzenlenmesi için sınırlı
öğretmenlerin mesleki gelişimleri hakkında
kapasiteler
projeleri uygulamaları için birçok kuruluş ve
 ÖMG finansmanı için
gelişme ortağın ilgisini çekmiştir, mesela: (i)
mekanizmaların olmaması
 Belediye içerisinde ÖMG’nin
barışsal ortam, çok etnikli okul kültürü ve
örgütlenmesi ve idare edilmesi için
çocuk hakları dahil geniş kapsamlı ortamı
kapasitelerin olmaması
oluşturmak maksadıyla öğretim ve öğrenim
 ÖMG için EBTB ve STK’larla
için çağdaş metodolojinin uygulanması için
işbirliğin yetersiz olması
program, (ii) öğretmenlerin ders alanlarında,
 Çağdaş metodolojilerin
mesela matematik dersi, doğal bilimler dersi,
uygulanmasını izlemek için sınırlı
kapasitelerın olması
ya da ders sürecinde İBT’nin uygulanması
 Başarılı öğretmenleri teşvik etmek
programları, ve ya (iii) okul tabanlı formal
için fonların (bütçe) olmaması
değerlendirme, okuma kursu, matematik kursu
ve XXI. alışkanlıklarına dair programlar vs.
Okulların çok etnikli özelliklerinden dolayı, STK’lar ve gelişme ortakları topluluklar
dillerinde eğitimleri düzenlemesi ya da eğitimler esnasında tercümelerin mevcut olması için
gayret göstermişlerdir. BEM, topluluklar için düzenlenen tüm eğitimlerin topluluklar
dillerinde düzenlenmesi ya da tercümelerin sağlanması için talepte bulunmakta sorumludur.
Prizren belediyesi, farklı programlara katılmak dışında, Temel Eğitim Programı (TEP) ve
Temel Eğitim Kapasiteleri Artırma Programı’ndan yaralanmıştır. Bu vesileyle öğretmenlerin
mesleki gelişimine dair 2 merkezi kurmuştur ve okul tabanlı programlarda 1360’dan fazla
öğretmene eğitim sunmuştur.(tablo 5).
Tablo 5. Okul tabanlı farklı programlar üzerine eğitim gören öğretmenlerin sayısı
Eğitim seminerleri
Standardet e fasilitimit
Okuma kurs
Çevre kursu
Biçim veren değerlendirme
Matematik kursu (BEP)
Bilimler (BEP)
Matematik (CDBE)
Bilimler (CDBE)

Eğitim seminerine katılan öğretmenler listesi
50
179
39
553
159
25
240
120

Bu programların sona ermesiyle birlikte, kazanan belediyeler öğretmenler arasında tecrübe
paylaşımı için okul tabanlı toplantıları artık düzenlemez. Bu belediyede öğretmenler arasında
tecrübe paylaşımıyla kendilerinin mesleki gelişimini sağlayan “Öğretim topluluğu birlikte”
adlı ağ da işlevsel değildir. Okullar için bu tür yeni bir ağın kurulması maksadıyla belediye
Almanya Uluslararası Kalkınma Ajansı’yla (GİZ) işbirliğinde bulunmalıdır.
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Prizren belediyesinde çeşitli programlar çerçevesinde kabarık sayıda öğretmenlere eğitim
sunulmuştur. Ancak öğretmenlerin hangi programlara katılıp eğitim gördükleri verileri
toplamak için okullar harekete geçmelerine rağmen bu verileri hala toplayamamış
durumdadır. Oysa öğretmenlerin lisans kazanma sürecini ve hangi eğitimlere ihtiyaç
duyulduğunu tespit etmek için bu verilere ihtiyaç duyulmaktadır. ÖMG’yle alakalı Kosova
çapında ve dolayısıyla Prizren belediyesinde de görülen eksikliklerden biri, düzenlenen çeşitli
eğitim programları esnasında kazanılan bilgilerin nasıl uygulandığını izleyecek mekanizma
ve başarılı öğretmenleri teşvik edecek strüktürün olmamasıdır. Prizren belediyesinde
öğretmenleri çalışmalarını izleyip takip eden müdürler vardır. Ancak bu tür bir strüktürün
belediye düzeyinde olmamasından dolayı bu sürec okul müdürlerinin kişisel iradesine bağlı
kalmaktadır. Öğretmenlerin performanslarını değerlendirme ve merkezi düzeyde başlayan
lisans kazanma süreci, öğretmenler tarafından ÖMG programlarına dayalı bilgilerin
uygulanmasını izleyecek mekanizmaların kurulması konusunda belediyeleri seferber edeceği
düşünülmektedir.
2.2.4. Yeni müfredatın uygulanması
2011 Yılında EBTB tarafından onaylanan
Kosova müfredatının yeni çerçevesi, hedef ve
dersler içeriğine dayalı öğretimden öğrenime ve
sonuçlara dayalı öğretimden ders içeriğine ve
öğrencilerin yetkilerinin gelişimine geçme
imkanını sunmaktadır. Bu tür değişikliğin
yapılmasının amaçlarından biri, eğitim kalitesini
artırmak ve Kosova içi ve Kosova dışında işgücü
piyasasının talepleriyle başa çıkmak için gerekli
yetkilere sahip plan öğrencileri yetiştirmektir.

En önemli meydan okumalar :
 Yeni müfredatın uygulanmasına
ilişkin belediye tarafından
okullara sınırlı desteğin sunulması
 Okul tabanlı müfredatın
hazırlanması için kapasitelerin
sınırlı olması
 Yeni müfredatı uygulamak için
eğitim malzemelerinin olmaması
 Yeni müfredatın temel içerikleri
hakkında velilere gerekli olan
bilgilerin verilmemesi

EBTB, 2013/2014 yılı esnasında yeni müfredatı
pilot proje olarak uygulamaya başlamıştır.
Prizren belediyesinde pilot uygulaması bir okulda
başladı, oysa bir yıl sonra pilot uygulama
genişletilerek diğer üç okulda da uygulanmaya başladı. En başlangıçtaki zorluklara rağmen,
EBTB ve Kosova Pedagoji Kurumu tarafından sunulan yardım sonucu olarak müfredat bu
okullarda uygulanmaya başladı. 2017 Yılında EBTB, yeni müfredatı uygulamaları konusunda
öğretmenleri eğiterek Kosova’nın tüm okullarında müfredatın uygulanması için hazırlıkları
yapmaktadır.
Yeni müfredatla ilgili belediyenin sorumluluğu, müfredatın uygulanmasında okullara destek
sunmakta eşgüdümü sağlamaktır. Ancak EBTB ve BEM arasındaki yetersiz koordinasyon
müfredatın uygulanmasında sorunlarla karşı karşıya kalınacağı görülmüştür. Genel olarak
yeni müfredatın tüm okullarda başarılı olarak uygulanması için belediyenin profesyonel ve
bütçe kapasiteleri sınırlıdır. EBTB tarafından belediye düzeyinde her ders alanı için iki
eğitmeni yetiştirmesi, yeni müfredatın uygulanmasına dair öğretmenleri eğitmesi için yeterli
değildir. Diğer yandan eğitmenler çok kısa bir zaman için hazırlandılar ve bu durum Kosova
müfredatıyla alakalı karmaşık konuları açıklamaları için yeterli değildi. Dolayısıyla
müfredatın uygulanması konusunda eğitmenlerin kaliteli olarak hazırlanmaları şüpheleri
uyandırmaktadır. Belediye, müfredatı pilot olarak uygulayan okullar ve ilerde uygulayacak
okullar arasında ortaklaşa faaliyetleri düzenleyerek tecrübe paylaşımında bulunma olasılığını
gözden geçirmektedir.
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Yeni müfredatın pilot olarak uygulanmasına ilişkin değerlendirme kardeş proje21 ve KPK22
gibi dış kurumlar tarafından yapılmıştır ve okullara ders alanlarına ilişkin belli yönlendirici
plan ve progrmaların en sunulması önerisi ortaya atılmıştır. Daha doğrusu somut olarak ilgili
ders alanlarına daha fazla konuların eklenmesine dair öneriler ortaya atıldı, ancak yine de
okul düzeylerinde belli edilen sonuçlara ulaşmayı yardımcı olacak malzemeleri seçmek
konusu okulların sorumlu olması düşüncesi ortaya atıldı. Bu tür bir yaklaşım okullar için bir
meydan okumayı veya sorunu teşkil edecektir, çünkü öğretmenlerin sürekli gelişimleri için
farklı faaliyetlerin düzenlenmesi gerektirir ve eğitim sürecinde yeni müfredatın uygulanması
için yine öğretmenlerin desteği gereklidir. EBTB’nin öğretmenlere eğitimleri düzenleme
konusunda angaje olması ve eğitimlerin koordine edilmesi konusunda belediyenin angaje
olmalarına rağmen, yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin en büyük sorumluluk okullara
aittir. Belediyelerde personelin yeterli olmaması ve okullarda eğitmenlerin olmaması ve de
yeni müfredatın uygulanması için tecrübeli akıl hocaların (mentor) olmaması, yeni müfredatı
uygulamak konusunda okulların sorunlarla karşı karşıya kalmasına vesile olmaktadır.
Müfredat öğretmenlerin öğretimde beklenen sonuçları ulaşmasını sağlayacak ve öğrencilerin
kapasitelerini artırmak maksadıyla eğitim malzemelerini seçmek ve ders kitaplarını seçmek
konusunda esnek olmalarını tanıtmaktadır. EBTB, KPK’yla işbirliği içerisinde yeni
müfredatın23 uygulanması için rehberi hazırlamıştır, ancak yeni müfredatın uygulanması
konusunda öğretmenlere yardımcı olacak ders kitapları ve ders malzemeleri hala
hazırlanmamıştır. Ayrıca, dijital platformların sağlanması ve yeni müfredatın uygulanması
için okullara gerekli olan lojistiği sağlamak pilot projesi aşamasındadır. Ancak, EBTB için
ders malzemelerin hazırlanması ve dijital platformların sağlanması konusunda meydan
okumaları (sorunları) hem belediye düzeyine hem de okul düzeyine yansımaktadır ve bu
nedenden dolayı sınıflarda yeni müfredatın pratik olarak uygulanmasında sorunlarla karşı
karşıya kalmaya sebebiyet vermektedir.
Yazılı ve basım medya Kosova’da yeni müfredatın pilot proje olarak uygulandığına dair
bilgileri vermişti. Ancak, Kosova’nın tüm okullarında yeni müfredatın uygulanmasına dair
belirlenen tarihler, veliler ve geniş çapta topluk içerisinde belirsizliklere yol açtı. EBTB,
2017/2018 yılından itibaren Kosova’nın tüm okullarında yeni müfredatı uygulamaya
hazırlanmaktadır. Belediye okullarla işbirliği içerisinde bilgilendirme kampanyaları ve
velilerle düzenli olarak toplantıları yapıp, onlara yeni müfredatın en önemli içeriği ve
uygulamanın öncelikleri hakkında bilgileri vermelidir. Müfredatın sunduğu öncelikleri
hakkında verilecek doğru bilgiler, veliler, topluluk, farklı işletme ve kuruluşlarla ve de yeni
müfredatın okullarda başarıyla uygulanması için katkıda bulunacak çıkar gruplarıyla farklı
işbirliklere yol açabilir.
2.2.5. Kalitenin sağlanması
Eğitimde kalitenin sağlanması tüm eğitim strüktürlerinin temel amacını teşkil etmektedir.
Kaliteli hizmetlerin sunulmasına katkıda bulunmak ve öğretimde öğrencilerin sonuçlarını
iyileştirmek için, EBTB 2015 yılında 2016-202024 yıllarına dair Kaliteyi Sağlamak
Stratejisini onaylamıştır. Bu strateji, eğitim içerisinde herkes için stratejiyi sağlamak
maksadıyla EBTB, belediyeler ve okullar düzeyinde hedefleri ve işlevsel olması gerek
mekanizmaları belirtmektedir.

EBTB, 2016 Yılında dair Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı çalışmasına ilişkin özet raporu
KPK, Pedagoji gereksinimleri, 2015
23 EBTB, İlköğretim, orta alt ve orta üst öğretim hakkında temel müfredat
KPK, matematik müfredatı alanı, sanat eğitimi müfredatı, vs. 2014
24 Kosova Hükümeti, Kosova’da üniversite öncesi eğitim kalitesini sağlamak için Strateji 2016-2020, Aralık 2015
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Eğitimde kalitenin sağlanması için Eğitim
Müfettişliği’nin
rolü,
belediyenin
sınırlı
En önemli meydan okumalar:
kapasiteleri ve okullarda mesleki öğretmenlerin
 Belediye ve okul düzeyinde
çalışmalarını biçimlendirmek konularına dair
kalitenin sağlanması için
belirsizlikler, okulda eğitim kalitesini sağlamakla
tecrübenin olmaması
alakalı
mevcut
olan
bazı
problemleri
 Okul altyapısının iyileştirilmesi
oluşturmaktadır. Bugüne kadar Müfettişlik
ve bakımı için sınırlı fonların
(bütçe) olması
Yasası’nın onaylanmaması sebebi olarak

Kabine, laboratuvar ve
öğretmenlerin
performanslarının
ne
çeşit
somutlaştırma araçlarının vs.
değerlendirilmesi yapılacağı belli edilmemiştir.
sağlanması için bütçenin yetersiz
Oysa ilgili performans değerlendirme konusu
olması.
eğitim kalitesi için çok önemli bir unsuru teşkil
 İBT araçlarının sağlanması ve
bakımı için zorlukların olması
etmektedir. Diğer yandan, okullara eğitim
 İşgücü piyasasının taleplerine
kalitesinin artırılması için destekte bulunacak
göre mesleki eğitimde bazı
personelinin eksikliği de BEM’nin gözünden
profillerin uymaması
kaçmamaktadır. Okullarda eğitim kalitesine
yönelik koordinatörler tayin edilmiştir, ancak bu
konuda tecrübelerinin olmaması ve birçok okulda pedagojik ve psikolojik hizmetlerin
olmaması, koordinatörlerin çalışmalarını güçleştirmektedir. Belediye, sürekli olarak okul
kordinatörlerine görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmalıdır.
Daha doğrusu, eğitim kalitesinin artırılması için okul tabanlı mesleki öğretmen çalışmalarının
işlevsel olması, okulların iç değerlendirmesinin yapılması ve öğretmenlere performanslarını
iyileştirmeleri konusunda önerilerde bulunmalarına yardımcı olmalıdır.
Belediye okullarda bütçe desentralizasyonunu uygulamayı başarmıştır. Dolayısıyla okulların
bütçelerini daha verimli idare etmeleri ve çalışmaları esnasında karşılaştıkları sorunları dile
getirmelerini sağlamıştır. Ancak belediye düzeyinde okulların sınırlı bütçeleri, okul
altyapısının bakımı ve onarımı için yeterli bütçenin olmamasına sebebiyet vermektedir.
Birçok okulda öğrenci kapasitelerinin ve bilgilerinin gelişmesi için gerekli olan
somutlaştırma araçları, laboratuvarlar ve farklı kabineler yoktur. Birçok okulda çeşitli
alıştırmaları yapmak için spor tesislerinin eksikliği görülmektedir.
Son dönemlerde belediye kalkınma ortaklarıyla işbirliği içerisinde bulunarak kabarık sayıda
okulları bilgisayar ve diz üstü bilgisayarlarla donatmıştır ve internete erişimlerini sağlamıştır.
Bu araçlar İBT laboratuvarlarında kurulmuştur (monte edilmiştir) ve belli zamanlarda
kullanılabilirler. Ancak, sınırlı güçte ve kullanışı düşük düzeyde olan internet bandının
sadece okul müdürleri ve iBT laboratuvarlarına kurulması, mevcut olan internet ağının
işlevsel olmamasına sebebiyet vermektedir. İnternet ağının güçlü olmaması, öğretmen ve
örencilerin çeşitli platformlara erişip öğrenci yeteneklerinin ve özellikle dijital yetkilerin
gelişmesi için olanakları sınırlı kılmaktadır. Belediye bütçesinin yeterli olmaması, eğitim
kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak farklı platformlara erişimi, İBT araçlarının
sağlanması ve bakımını ve okulların dijitalleştirilmesini sınırlayan faktörlerden biridir. Dijital
platformlara erişim imkânlarının olması, Prizren belediyesinin birçok okulunda
somutlaştırma araçlarının eksikliğini, kabine ve laboratuvarları eksikliğini karşılardı. Çünkü
bu şekilde okul öğrencileri ilgili platformlara erişerek konuyla alakalı deney ve malzemeleri
görüp öğrenme imkânları olabilirdi.
Prizren belediyesinde 5 kamu orta üst öğretim okulu bulunmaktadır, ki bunlardan ikisi
AAAPARr tarafından yönetilmektedir, oysa diğer 3 okul özel kurumdur. Bu okullarda
öğrencilerin kayıt olabilecekler 60 farklı eğitim profiline eğitim sunulmaktadır. Kosova’nın
diğer belediyelerinde olduğu gibi Prizren belediyesinde de, öğrencilerin mesleki okullara ilk
seçenek olarak kayıt olması öncelik taşımadığı algısı mevcuttur. Daha doğrusu öğrencilerin
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çoğu çeşitli liselere kayıt olamadıkları takdirde ikinci seçenek olarak mesleki okullara
kayıtlarını yapmaktadırlar. Belediye mesleki orta okullarda sunulan eğitim profillerinin
uygunluğunu gözden geçirmeli ve işgücü piyasasının arz ve taleplerini karşılamak ve bu
doğrultuda öğrencileri hazırlamak için daha ilginç ve ilgi çekici eğitim profillerinin açılması
için girişimleri başlatmasını göz önünde bulundurmalıdır.
EBTB, STK’lar, gelişme ortakları ve işletmelerle daha iyi bir işbirliği belediye düzeyinde ve
okul düzeyinde tespit edilen birçok önceliklerin gerçekleşmesi ve netice itibariyle eğitimde
kalitenin artmasına vesile olacaktır.

3. Stratejik yaklaşım
3.1. Vizyon ve misyon
Vizyon, Prizren belediyesinde yaşamak istediğimiz ortamı ve yaşamak istediğimiz durumu
yansıtmaktadır. Dolayısıyla vizyon sadece eğitim sistemine atıfta bulunmamaktadır, vizyon
eğitim sisteminin etki etmesi istediğimiz durumu da yansıtmaktadır. Eğitimin gelişme planına
dair vizyonu hazırlamak için, başlangıç noktası olarak “2013-2015 Yıllarına dair Prizren
Belediyesi Planı” örnek alınmıştır. Bu plan Prizren belediyesi tarafından hazırlanmış ve
belediye hayıtımızın tüm alanlarında gelişmeleri belirlemiştir. Bu plan sektörlere yönelik
stratejiler için mesela eğitimin gelişmesi için bir şemsiyeyi oluşturmaktadır, dolayısıyla ilgili
planın misyonu her bir sektörel stratejinin hazırlanması için temel olarak kullanılmıştır. Aynı
zamanda Prizren belediyesinde eğitim gelişmesi için stratejiyi belirleyen belgenin
hazırlanması maksadıyla, yani “2014-2016 Yıllarına dair Eğitim Müdürlüğünün Gelişme
Planı”nın maksadıyla vizyonun hazırlanması için ilgili belge yönlendirici belge olarak
kullanılmıştır. 2017-2021 Yıllarına dair Prizren Belediyesi’nin Eğitim Gelişme Planı daha
önceki planların devamını teşkil eder ve önceden belirlenen stratejilere göre vizyon
belirlenmiştir.
Vizyon: Vatandaş sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlere katkı sunacak
yaşam boyunca öğrenme ve aktif vatandaşlık değerleri konusunda hazırlıklıdır.
İnsan kaynakların gelişimi, sosyal refah ve hayat şartlarının iyileşmesi için en önemli anahtarı
teşkil etmektedir, oysa insan kaynaklarının gelişimi için en önemli anahtarı eğitim teşkil eder.
Bu nedenden dolayı Prizren belediyesi, eğitim sistemi gelişimi vizyonuna katkıda bulunacak
başarıları elde etmek maksadıyla Gelişme Planı’nın misyonuna ait özette mevcut olan
sorumlulukları kendi üzerine almaktadır.
Misyonu: Kaliteli ve hazırlıklı öğretmenlere çocuklar için nitelikli ve kaliteli eğitimi, yaratıcı
şartlardan oluşan bir ortamı sağlamak için geniş kapsamlı ve hesap verecek veya sorumluluğu
üzerine alacak eğitimi sağlamak.
Belediye, üniversite öncesi eğitimi sunmak konusunda sorumludur, bu sebepten dolayı
şeffaflık ve hesap sorma mekanizmalarını oluşturarak kaliteli idari sistemini kurmak
konusunda sorumludur. Öğretmenlerin mesleki gelişimi kaliteli eğitim için ön şartı
oluşturduğunu göz önünde bulundurarak, belediye eğitim alanında son gelişmelere uyumlu
olarak öğretmenlerin mesleki kapasitelerini geliştirmek konusuna odaklanmalıdır. Okul
altyapısına müdahale ederek ortamı iyileştirmek, çocukların kaliteli eğitimi için şartları kurar.
Misyon bildirgesi – “eğitim genel kapsamlı ve sorumlu (hesap verme) – kendi bünyesi içine
geniş kapsamlı ve kaliteli yönetim unsurlarını çekmektedir. Bundan dolayı belediye kaliteli
yönetim üzerine sorumluluğu almaktadır ve bu konu üzerine alınacak önlemler belediyeye
bağlıdır. Oysa geniş kapsamlılık sorumluluğu belediyeye aittir olsun ki bazen bu konu
belediye kontrolü dışında olan sosyal ekonomik çevrelere bağımlıdır.
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3.2. Stratejik hedefler ve önlemler (tedbirler)
2017-2021 Yıllarına dair Eğitim Gelişme Planı’nın aşağıdaki tabloda sunulduğu gibi, 5
stratejik hedefi bulunmaktadır ve herbir alanın analizi yapılmıştır.
Tablo 6. Alanlar ve stratejik hedefler
Alan
1. Okulların yönetilmesi ve
idare edilmesi
2. Katılım ve geniş kapsamlılık
3. Öğretmenlerin mesleki
gelişimi
4. Yeni müfredatın
uygulanması
5. Kalitenin sağlanması

Stratejik hedefler
SH1. Belediyenin tüm eğitim kurumlarında kaliteli yönetim ve idare
SH2. Okul öncesi eğitimde çıkar gruplarıyla (paydaşlarla) etkili ve
kaliteli iş birlik
SH3. Kaliteli öğretim için düzenli olarak kapasitelerin geliştirilmesi
SH4. Yeni müfredatın uygulanması ve izlenmesi için sürekli olarak
kapasitelerin ve mekanizmaların oluşturulması
SH5. Okullarda devamlı olarak öğretim ve öğrenim kalitesinin
iyileştirilmesi.

Stratejik hedefler işbu belgenin 2. Bölümü’nde sunulan durum analizinden
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan da bu hedefler KESPnın’ 2017-20121 yıllarında dair
tanımlanan hedeflerle bağlantılıdır:


SH1, eğitim sisteminin idaresiyle alakalıdır ve KESP’nın 2. Stratejik hedefiyle
bağlantılıdır – “Şeffaflık ve sorumlu olmaya (hesap verme) dayanarak eğitim
sisteminin kaliteli ve verimli olarak idare edilmesi”.



SH2, KESP’nın 1. Stratejik hedefiyle bağlantılıdır– “Üniversite öncesinde herbir
bireysel için gelişme, eğitim görme ve yetenek kazanmak konusunda eşit imkânlar ve
kapsamlığın artması”.



SH3, KESP’nın 4. Stratejik hedefiyle doğrudan doğruya bağlantılıdır – “Verimli ve
sürdürülebilir sistem vasıtasıyla öğretmenlerin mesleki gelişimi ve hazırlanmalarına
dair kaliteyi artırmak”.



SH4, KESP’nın 5. Stratejik hedefiyle uyumludur – “Yeteneklere dayalı yeni
müfredatı uygulayarak ve yüksek kalitede ders kaynaklarını kullanarak kaliteliği
öğretimle öğrenimi ilerletmek”.



SH5, KESP’nn 3. Stratejik hedefini kendi bünyesine çekmektedir – “Uluslararası
standartlara uyumlu olarak kaliteyi sağlamak için işlevsel bir sistemi hazırlamak”.

Ayrıca, stratejik hedeflerin birbirleriyle arasında organik bir bağ mevcuttur. Dolayısıyla SH1
olan idare etmek ve kaliteli yönetmek SH2, SH3, SH4 ve SH5’e ulaşmak için ön şartları
oluşturmaktadır, oysa diğer hedefler için de bu tür ve buna benzer bağlantıların mevcut
olduğu kanıtlanabilir.
Stratejik hedeflerin herbiri alınması gereken önlemlere dönüştürülmüştür. Bu önlemlerin
hepsi hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetleri oluşturmaktadır.
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PRIZREN
BELEDIYESI

OKULLARIN
YÖNETILMESI VE
IDARE EDILMESI

3.2.1. Okulların yönetilmesi ve idare edilmesi
Stratejik hedef 1. Belediyenin tüm eğitim kurumlarında kaliteli yönetim ve idare
etmek
Eğitim alanında değişikliklerin gerçekleşemsi için önşart desetralizasyonun gerçekleşmesidir,
dolayısıyla mevcut durumda eğitimin sisteminin desentralizasyonunun yapıldığı ortamda,
belli yetkiler içerisinde mali ve mesleki özerkliğin sağlanmasıyla birlikte, hem yerel hem de
okullar düzeyinde yönetici kapasitelerinin geliştirilmesi, okulun müdürün sorumlu olduğu
veya hesap sorulduğu öğretim kuruluşuna dönüşmesi gerekmektedir. Bu amaçtan dolayı
okulların yönetici konseylerinin işlevsel olmaları önemlidir. Mesleki öğretmenler bir nevi
okulun orta düzeyde yöneticileridir, dolayısıyla mesleki öğretmenlerin de güçlendirilmesinde
ısrarcı olunacaktır.
Önlem
1.1. Verilere dayalı planlama ve okulların ağını idare etmek
Son on yıl içerisinde merkezi düzeyden yerel düzeye yetkilerin transferi, BEM’nin idari
strüktürlerinin işlevselliğini gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu tür gözden geçirme,
bağımsız olarak ya da belediyenin tüm müdürlükleri ve idari daireleri çerçevesinde
yapılmalıdır. Ancak, okullarda yönlendirici konseylerin işlevselliği, okullarda kalitenin
sağlanması, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, okullarda mesleki etkinliklerin düzenlenmesi
konusunda sorumlu olacak kişilerin ilgili görevlere atanmalarının önemli olduğunu anlamak
gereklidir. Bu demek olmuyor ki herbir görev için yeni bir iş yeri açılmasına ihtiyaç var,
ancak görevlerin tekrardan gözden geçirilmesi ve gerektiği halde yeniden dağıtımına ihtiyaç
duyulmaktadır.

Ayrıca belediye, finans raporları, idari işlerin gerçekleşmesine dair raporları ve faaliyetlerin
aylık planlamasına dair raporların sunulması için sistemi oluşturmaktadır. Bu tür bir sistem
okul yönetimin BEM ve halka hesap vermesini, oysa BEM’nin belediyeye karşı hesap
vermesini (sorumlu olmasını) sağlar.
1.4. Okulların yönetim mekanizmalarını güçlendirmek
BEM, yasal normları kullanarak Prizren belediyesinde tüm okullarda yönetim konseylerin
işlevsel olmalarını sağlamaktan sorumlu olacaktır, eğer okul yönetim konseyi işlevsel değil
ise, konsey sorumluluğunu okul müdürü alır. Gerçi bu tür bir olasılık olağanüstü durumlarda
uygulanmalıdır, yoksa yönetim konseyi için normal şartlar sağlandığına bu uygulama
kullanılmaz.
İlgili göreve atamalar yapılmamış ise, veya görevlerini yerine getirmezler ise, BEM
belediyeyi temsil edecek yönetim konseyi üyelerinin atamasını yapar. Yönlendirici konsey
üyelerine, EBTB veya diğer donörler tarafından desteklenecek programlar vasıtasıyla yetki
ve görevleriyle ilgili seminere katılma imkânları sunulur. BEM, yönlendirici konseyin
düzenli toplantıları hakkında rapor isteyecek, hatta toplantı tutanaklarını da isteyecektir.
Okullarda yönetim mekanizmalarına yönelik destek ve izleme BEM’nin sorumlu kişileri
tarafından günlük düzeyinde olmalıdır.
1.5. Okulların yönetici strüktürlerini
mekanizmaları oluşturmak

değerlendirmek

ve

teşvik

etmek

için

Ayrıca, okulların ağı için, okullar arası kaliteli iletişim veya idari etmek performansının
artırılması ve tecrübe paylaşımı konusunda okullar arası bilgilerin paylaşımına ihtiyaç
duyulmaktadır.

3.6 Önleminde belirtildiği gibi, bir kuruluşta teşvik yöntemi insan kaynakları için iş
konusunda verimli bir yöntem olarak kanıtlanmıştır. Başarılı işleri takdir etmek, ya da en iyi
işçilere hakkını vermek ilerde de başarılı ve yaratıcı olmak için teşvik edici olduğu
kanıtlanmıştır. Belediye, okulların yöneticilik konusunda en iyi strüktürlerini bölgede hatta
yurtdışında okullara ziyaretler düzenleyerek teşvik etmemelerini planlamaktadır. Ama en
başta eğitimde en başarılı işçileri seçmek için kriter/standartlar belirlenir, ayrıca en iyi
yöneticilere de yıllık kamu ödüllerinin verilmesi planlanmaktadır.

1.2. Okul bütçelerini idari etmek konusunda özerkliği artırmak

1.6. Planlama, istatistik bilgileri işleme ve bağlantıdan sorumlu memurun tayin edilmesi

Okul personelinin bütçeyi idare etmek konusunda tüm hazırlıkları yapmasına rağmen okullar,
mali planlamaları kapasiteleri ve mali konularının kalitesi konusunda sorun yaşamaktadırlar.
Bu durumdan dolayı eğitimde yöneticilik konusunda ilgisi olan öğretmenler dahil, personel
yöneticileri finans ve bütçe konusunda eğitimleri devamlı olarak düşünülmektedir.
Okullar içerisinde finans ve bütçe konusunda danışma ekiplerinin oluşturulması, okullarda
finans konularının daha yararlı yönetilecektir. Finansman konuları düzenleyen belgelerin
hazırlanması vasıtasıyla, finans ve bütçe konusunda oluşturulan mekanizmaların hesap
vermesi ve kamu parasının harcanmasına dair şeffaflığın olması düşünülmüştür. Okullarda
finans planlaması ve bütçesi hakkında sorumlu kişilerin net olarak görev ve sorumlulukları ve
ya iş tanımlamaları belirlenmemiştir, bu nedenden dolayı okul sekreteri/yöneticisi dahil tüm
personel için detaylı olarak görev tanımlamaları hazırlanmalıdır. Özellikle finans yönetimine
dair sorumlu kişilerin rolü açıklanmalıdır.
1.3. Yönetim ve idare etmek konular hakkında kapasiteleri artırmak
Yürürlükte olan yasamaya uyumlu olarak okullarda eğitim yöneticilerini seçmek hakkı
belediye yetkisi altındadır. Dolayısıyla, okullarda mevcut yöneticiler için (müdürler ve müdür
yardımcıları) EBTB, kalkınma ortakları ve belediye tarafından desteklenen seminerler
düzenlenecektir. Oysa BEM, ilerde okul yöneticileri olabilecekleri için öğretmenlerin bu tür
seminerlere katılmalarını teşvik edecektir.
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Yeni müfredatın uygulanmasıyla ve eğitimde dinamik gelişmelerle birlikte, BEM kurumunun
da ihtiyaçları artacaktır. Bugünkü eğitimde mevcut gelişmeleri düşünerek 15 yıl önce
strüktürü belirlenen BEM, belediyede eğitimin iyi yönetilmesi ve idari edilmesi şartlarını
doldurmamaktadır. İlgili alanı eğitim olan üm kuruluşlarla, gelişme ajanslarıyla, dorğudan
doğruya irtibat kuaracak ve verilerin toplanmasından sonra planlamayı yapacak bir kişinin
olmaması, BEM’ye eğitim gelişmesiyle alakalı araştırmaları ve analizleri, belli sektörlerde
ihtiyaç artışı analizini yapmasını ve sistem içerisinde zayıf noktaları bulmak için imkanları
sağlamaz. Bu konular BEM’nin gerekli olan performansa ulaşmasına imkân kılmıyor.
Bundan dolayı ilgili kuruluşlarla bağlantı kurma, verileri işleme ve planlamasını yapmayı
üstlenecek bir kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kişi aynı zamanada sadece öğretmenlerin
kalitesini artımak için görevli olmayacak, bu kişi ayrıca BEM tarafından idare edilecek ve
yönetilecek faaliyetlerin kalitesini artırmaktan sorumlu olacaktır.
1.7. Belediye Eğitim Müdürlüğünün yeniden yapılanması
1.8. Belediye düzeyinde eğitimle alakalı bilgileri idare etmek için bir sistemin oluşturulması
1.9. Eğitim topluluğu ve halkla iletişimi iyileştirmek
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PRIZREN
BELEDIYESI

KATILIM VE GENIŞ
KAPSAMLILIK

3.2.2. Katılım ve geniş kapsamlılık
Stratejik hedef 2. Okul öncesi eğitimde çıkar gruplarıyla (paydaşlar) verimli ve
kaliteli iş birlik
Prizren belediyesinde okul öncesi eğitime çocukların dahili oranı düşük olduğu için belediye
için meydan okumayı teşkil etmektedir. Kamu-özel ortaklılığı vasıstasıyla okul öncesi eğitim
kurumlarının açılmasını bir teşvik imkanı olarak görülmektedir. Bu şekilde okul öncesi
eğitim kurumlarının açılması düşük sayıda öğrencilerin ilgili kuruma dahili sorununu
çözebilecektir. Diğer taraftan da okul öncesi eğitime ilişkin eğitim kurumlarının lisanslı
olarak açılması için EBTB ve
Eğitim Müfettişliği Sektörü’yle işbirliğine ihtiyaç
duyulmaktadır. Okul öncesi eğitimin en önemli katılımcıları veliler olduğu için, çocukların
daha kabarık sayıda okul öncesi eğitimi katılımlarını sağlamak için velilerin daha aktif olması
iyi bir imkanı sağlamaktadır. Oysa her düzeyde özel eğitim kurumlarıyla artırılmış işbirliği,
alakalı okul öncesi eğitim kurumlarında ilgili düzeyde sınıfların açılması imkanı olarak göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde bu düzeydeki eğitimde belediye ve velilerin karşı
karşıya kaldıkların sorunların azalmasına katkıda bulunulacaktır.
Önlem
2.1. Kamu-özel ortaklıklarıyla okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını teşvik etmek
Prizren belediyesinin kendi yetkisi altında okulöncesi kurumu yoktur. Belediyede okulöncesi
eğitim konusunda lisanslı sadece 8 özel kurum faaliyetlerini sürdürmektedir, ki bu sayı
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Diğer taraftan belediyede mevcut olan 30
kadar özel yuva, işletmeler olarak kayıt edilmiş ve sürdürülebilir değillerdir yani
devamlılıkları yoktur. Bu nedenden dolayı, kamu – özel sektor işbirliği vasıtasıyla EBTB
tarafından lisansı alacak özel yuvaların açılması için imkanları sağlayacağı düşünülmektedir.
En başta belediye, okul öncesi eğitim kurumlarına dönüştürülecek belediye mülkiyetlerini
tespit etmelidir, oysa ondan sonra da belediye binalarını veya mülkiyetini yuvalar olarak
kullanılması için ihale açılır. Aynı zamanda belediye ekonomik işletmeleri teşvik etmek
amacıyla ilgili kurumların kayıt işlemleri ve belediye vergilerin ödenmesi sürecinde
kolaylıklar sağlayacaktır.

2.3. Erken yaşta eğitime ve okul öncesi eğitime dahil edilme konusunda topluluğun
farkındalığını artırmak
Madam ki okul öncesi eğitim mecburi değildir, veliler çocuklarını okul öncesi eğitim
kurumlarına göndermek konusunda kendilerini sorumlu hissetmeyebilirler. Aynı zamanda,
okul öncesi kurumlarında eğitim çocuklara ne tür faydaları getirir konusunda velilerin
bilgilerinin olmaması çocuklarını bu düzeyde eğitime kayıt etmek konusunda kararlı
olmamalarına vesile olmaktadır. Bu nedenden dolayı belediye, marjinal gruplar dahil olmak
üzere erken çocukluk döneminde eğitim önemine ilişkin farkındalık kampanyalarını
düzenlemeyi planlamaktadır. Diğer taraftan da, belediye tarafından kurulan “Kayıt ve
Okuldan Ayrılmaları Önleme Ekibi”ni güçlendirmek için belediye çabaları sarf edecektir.
Ayrıca, marjinal gruplara ait çocukların eğitime dahili, okuldan ayrılmaların önlenmesi ve
geriye iade edilen öğrencilerin okul öncesi eğitim kurumlarına entegrasyonunu sağlamak
maksadıyla STK’larla işbirliğin yoğunlaştırılması planlanmaktadır.
2.4. Her düzeyde özel eğitim kurumlarıyla işbirliğin artırılması
Prizren belediyesinde okul öncesi eğitimden başlayarak orta üst öğretimine kadar, yani her
düzeyde eğitim sunan iki özel okul mevcuttur. Bu okullar okul öncesi düzeyinde eğitim gören
çocukların sayısını belirtmek konusunda sorumlu değildir, bu vesileden dolayı bu düzeyde
yapılan faaliyetler hakkında belediyenin bilgileri yoktur. Belediye ve ilgili okullar arasında
işbirlik sadece ilköğretim, orta alt ve orta üst öğretim düzeyinde mevcuttur. Belediye okul
öncesi eğitim düzeyi dahil olmak üzere konuyla alakalı tüm kurumlarla işbirliği alanını
genişleterek çocuklar için ortaklaşa faaliyetleri düzenleyecektir, mesela gezileri, sanatsal
faaliyetleri, yarışmaları vs.
2.5. Çocukların erken ve ilkokul öncesi eğitime dahil edilmeleri hakkında topluluğun
farkındalığını artırmak

2.2. OÖEÖK lisansı için EBTB /EMS arasında işbirlik
Resmi olmayan verilere göre Prizren belediyesinde kabarık sayıda lisanslı olmayan okul
öncesi eğitim kurumları mevcuttur. BEM ve Eğitim Müfettişliği’ne göre, bu kurumların
sayısı ortalama olarak 30 civarında olduğu düşünülmektedir. Bu kurumların hemen hemen
hepsi kentin şehirsel bölgesinde ya da Prizren’e giriş semtlerinde faaliyetlerini
sürdürmektedir. İlgili kurumların sundukları kalite, çalışan personeli veya erken yaşta
çocuklarla çalışma konusuna dair kriterleri doldurup doldurmadıklarına ilişkin bilgiler yoktur.
Mademki bu yuva veya kreşler belediye teritorisi altında faaliyetlerini sürdürüyor, BEM,
EBTB ve Eğitim Müfettişliği Sektörü (EMS) özel yuvalar olarak faaliyet gösteren tüm
operatörlerin tespitini yapmalıdır. Tespit işlemleri yapılırken EMS’ye de yardımcı olacaktır,
dolayısıyla bu şekilde EMS iligli okul öncesi kurumlara lisans almaları için hangi standart ve
kriterlerin doldurulması gerektiğine dair bilgileri sunacaktır. Ondan sonra da ilgili kurumlar
açıldıktan sonra BEM’ye sürekli olarak öğrencilerin sayısı ve çalışan personelin sayısı
hakkında bilgiler verecektir. Bu kurumlara belediye desteğini sunacaktır, ki bu destek
eğitmenlere çocukalarla alakalı malzeme verilerek yapılacaktır, ayrıca veliler topluluğuna
ilgili eğitim önemi hakkında farkındalıklarını artırmak ve eğitimde yapılacak faaliyetler ve
eğitim kalitesi hakkında bilgilendirici malzemeler sunulacaktır.
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3.2.3. Öğretmenlerin mesleki gelişimi
Stratejik hedef 3. Kaliteli eğitim için kapasitelerin sürekli olarak gelişmesi
Yürürlükte olan yasamaya göre, öğretmenlerin mesleki gelişimi belediyenin sorumluluğu
altındadır. Eğitim alanında yapılan araştırmalar, öğretmenlerin mesleki gelişimi, okullarda
kaliteli eğitimi sağlamak için en önemli ön şartlardan birini teşkil etmektedir. Bu sürecin
sürekli ve ihtiyaçlara dayalı olması düşünülmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin mesleki
gelişimi mümkün olduğu takdirde okulun iç kapasitelerini kullanarak okullar düzeyinde
düzenlenmesi tercih edilir.
Önlemler
3.1. Mesleki gelişim merkezlere ve ÖMG’yi düzenleyen okullara desteğin sunulması
Prizren belediyesinde ÖMG, okuldaki müsait alanlara bağlı olarak çeşitli okullarda
düzenlenmelidir. Didaktik Merkezi (Öğretim Merkezi) artık işlevsel değil oysa merkeze ait
alanlar okul tarafından dershaneler olarak kullanılmaktadır. BEM’nin ÖMG için adadığı üç
alan mevcuttur, ancak ilgili personelin olmamasından dolayı bu alanlar gerekli olduğu kadar
kullanılmamaktadır. Bu nedenden dolayı ÖMG’ye ilişkin kapasiteleri artıracak, planlama
yapacak ve bağlantı kuracak bir koordinatörün tayin edilmesi ya da atanması için angaje
olmak gerektiği düşünülmektedir. İlgili koordinatör, ÖMG için adanmış alanların işlevsel
olması için çalışacak, daha doğrusu bu alanların mesleki gelişme merkezi olarak işlevsel
olması için çaba gösterecektir. Aynı zamanda merkezlerin gerekli araçlarla donatılması ve
bakımı için finansmanın ayrılması da planlanmıştır.
Kosova Cumhuriyeti Belediyelerinde Eğitim Yasası’na göre, öğretmenlerin mesleki gelişimi
belediye yetkisi altındadır, dolayısıyla Prizren belediyesi bu süreci idare etmek için
kapasiteleri oluşturmalıdır. Başlangıç noktası olarak, öğretmenlerin mesleki gelişimi için
BEM düzeyinde bir memurun tayin edilmesiyle bu amaca ulaşılabilinir. Bu süreci yönetmek
için kapasitelerin artırılmasına dair diğer bir form da öğretmenlerin mesleki gelişimi
yetkisinin mesleki gelişim merkezine transfer edilmesidir.
3.2. ÖMG ihtiyaçlarına dayalı eğitimlerin düzenlenmesi
BEM, öğretmenlerin mesleki gelişimine dair ihtiyaçların analizi yapması için konuyla alakalı
yerel uzmanlar ve BEM yetkilileri tarafından oluşan bir çalışma grubunu kuracaktır. İlgili
grup, eğitim ihtiyaçları analizi için bir metodoloji hazırlayacak ve okullardan bireysel olarak
herbir öğretmen ve okul için ihtiyaç analizlerinin yapılmasını talep edecektir. Bundan sonra
da belediye düzeyinde sonuçlar gözden geçirilecek ve netice itibariyle öğretmenlerin mesleki
gelişimi ve bu amaç için bütçenin ayrılmasına ilişkin planlar hazırlanacaktır. Bu tür analiz en
azından yılda iki defa yapılmalıdır.
Yakın gelecekte bu çalışmalar herbir öğretmen için bireysel olarak öğretmen mesleki gelişimi
planlarının hazırlanması sonucunu verebilir, ayrıca okullarda iç kapasiteleri hayata geçirecek
mesleki gelişim için okul planlarının hazırlanmasını mümkün kılacaktır.
İhtiyaçların tespitine dayanarak (önlem 3.2.1), Prizren BEM öğretmenlerin mesleki gelişimi
için yıllık planları hazırlayacaktır. Bu planlar, belediyenin öz kaynaklarına dayanarak,
merkezi düzey tarafından sunulacak kaynaklara ve de sivil toplum kuruluşları ve donörler
tarafından sunulacak kaynaklara dayanarak gerçekleşebilecektir. Eğitimlerin düzenlenmesi
belediye düzeyinde yapılacaktır, ancak okul düzeyinde de yapılabilir, oysa öğretmenlerin
ilgili eğitimlere katılmaları için öğretmenler seçimi, ihtiyaç analizlerine uyumlu olarak
yapılacaktır. Özellikle okul tabanlı eğitimlerin düzenlenmesi teşvik edilecektir.
3.3. ÖMG’nin finansmanı için verimli mekanizmaların oluşturulması
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ÖMG’yi finanse etmek, belediyenin en önemli sorunlarından biridir. Bu nedenden dolayı
katılım payıyla ÖMG finansmanı için yönetmeliğin hazırlanması düşünülmektedir ki bu
yönetmelikte ÖMG’ye yönelik seminerlerin düzenlenmesi maksadıyla EBTB’yle, kalkınma
ortaklarıyla ve STK’larla işbirliğin artırılması gerekmektedir. Katılım payıyla finansman
gerekli seminerlerin düzenlenmesi için, kalkınma acenteleri ve EBTB’den gelecek fonlara ek
olarak belediye tarafından da belli bir yüzdeliğin eklenmesidir.
3.4. Okul müdürlerin çağdaş metodolojinin uygulanmasına ilişkin öğretmenleri sürekli
olarak izlemeleri
Öğretmenler arasında tecrübelerin paylaşımı değerli olan bir süreci teşkil eder. Tecrübe
paylaşımları genellikle okul içerisinde düzenlenen toplantılarda, mesleki öğretmenlerin
toplantılarında ve eğitim seminerlerinde yapılır. Bu tür tecrübe paylaşımları okul müdürü
tarafından teşvik edilmeli ve daha fazla da genişletilmelidir. Okul müdürünün bu konuda
daha aktif rolü olmalıdır. En başta okul düzeyinde okul müdüründen başlayarak, onda sonra
da öğretmenlerden tecrübe kazanmaları ve aralarında alakalı konuları danışmaları amacıyla
birbirlerinin derslerini izlemleri talep edilecektir. Bu konu, okul müdürleriyle konuşulacak ve
bu tür izlemelerin okulda mesleki öğretmenlerin çalışma planarında da yer almaları
istenecektir. Bu amaçla, öğretim ve öğrenimin çağdaş metodolojisine ilişkin düzenlenecek
olan eğitim seminerlerinde okul müdürlerinin de yer almalarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu
eğitimler müdürlere, eğitilen öğretmenleri izlemek fırsatını sunacaktır.
BEM ayrıca, kaliteli öğretimin gerçekleşmesi maksadıyla meydan okumalar ve sorunların
tartışılması için düzenleneceği toplantılarla alakalı bir yıllık plan hazırlayacaktır. Bu
topantılara çeşitli ders alanlarından öğretmenler katılacaktır. Bu tür toplantılar BEM
içerisinde ÖMG için tayin edilen kişi tarafından yönetilecektir ve bu toplantılar mesleki
gelişme için ihtiyaçları daha iyi anlamaya ve öğretmenler arasında tecrübelerin paylaşımına
hizmet edecektir.
3.5. Öğretmenlerin performansını değerlendirmek için okul kapasitelerinin artırılması
(okul müdürü, mesleki işbirlikçiler ve öğretmenler)
Öğretmenlerin
lisans
kazanmaları
için
kriterlerden
biri
performanslarının
değerlendirilmesidir. Öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi süreci, öğretim ve
öğrenim sürecinde yeni uygulamaların uygulanması konusunda öğretmenlerin özverili
çalışmalarını ve öğrencilerle kurdukları etkileşimlerle ilişkin bilgileri sunar. Performans
değerlendirmesi vasıtasıyla, öğretim sürecinde kalitenin artmasına vesile olacak yeni
metodolojilerin uygulanması, önceden belirtilen sonuçlara ulaşmaları ve de Kosova Müfredat
Çerçevesi tarafından belirlenen sonuç ve hedefleri elde etmek içim öğretmenler teşvik
edilebilir. Bu amaçla öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesine ilişkin araçların
kullanılması ve de öğretmenlerin farklı düzeylerde lisans kazanmaları için yerine getirilmesi
gereken kriterler ve prosedürler hakkında eğitime okul müdürleri, mesleki işbirlikçileri ve
öğretmenlerin dahil edilmesi düşünülmüştür.
3.6. Başarılı öğretmenleri teşvik etmek için işlevsel mekanizmaların oluşturulması
İnsan kaynaklarının başarıları için kanıtlanmış en önemli yöntemler, teşvik edici
yöntemlerdir. Başarılı işlerin tanınması, en iyi işçilere hakkını vermek ya da itimat etmek
ilerde başarılı çalışmaların devamı ve yaratıcı olmaları için teşvik edici yöntemlerdir.
Belediye, eğitim alanında en başarılı işçiler için, yurt içi ve yurt dışına hoş vakit geçirme
amaçlı ziyaretlerin örgütlenmesini planlamaktadır. Ama bunları yapmadan önce eğitim
alanında en başarılı işçileri belirleyecek standartlar oluşturulacaktır, ondan sonra da en
başarılı çalışanlar için yıllık kamu hediyelerinin de verilmesi planlanmaktadır.
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3.2.4. Yeni müfredatın uygulanması
Stratejik hedef 4.Yeni müfredatın uygulanması için sürekli olarak mekanizma ve
kapasitelerin artırılması
Müfredatın başarıyla uygulanması, okul kitaplarından başlayarak kaliteli eğitim için okul
yönetici personeli ve öğretmenlerin hazırlığı gibi faktörlere bağlıdır. Prizren belediyesine
gelince, müfredatın uygulanması için koordinatörleri desteklemeden başlayarak, eğitmenler
ağının kurulmasına kadar desteğin verildiği görülmektedir. Bundan ziyade, yeni müfredatın
uygulanması için sürekli olarak izleme ve okulları gerekli malzemelerle destekleme ihtiyacı
gereklidir. KMÇ’nin uygulanmasına yardımcı olmak için velilerle işbirliği artırılmalıdır.
Velilerin özellikle çocukların beklenen sonuçlara ulaşmaları ve yetkilerinin gelişimi için
kapasitelerin belli edilmesinde rolü olağanüstü derecede önemlidir.
Önlemler
4.1. KMÇ uygulanmasında okullara destek sunacak koordinatörü desteklemek

taraftan da belediye eğitim yapılan tüm dillerde eğitimle alakalı malzemeleri bir web portalda
toplayarak tüm okullara dağıtmak için angaje olacaktır. Bundan ziyade tüm okullar elektronik
formda eğitim malzemelerini toplamaya devam edecek ve bu malzemeler bir noktadan tüm
okullara dağıtılacaktır.
4.5. KMÇ’nın uygulanmasını desteklemek için veliler topluluğunun farkındalığı
KMÇ’nın başarıyla uygulanması sadece okullara değil, veliler topluluğu ve özellikle aileler
ve yeni müfredatı okuyan öğrencilere bağlıdır. KMÇ’nın uygulanmasında diğer bir sorun da
aile ve öğrencilerin sosyal ekonomik durumlarıdır, çünkü özellikle çocukların yeni
müfredatın uygulanmasında aktif rolü almaları beklenmektedir. Dolayısyla, KMÇ’nın
başarıyla uygulanması unsurlarından biri, çocuklara ailelerinden verilen destektir. Bu
nedenden dolayı, KMÇ’nın içeriği ve müfredatın başarıyla uygulanmasında velilerin rolü
hakkında veliler için kampanyanın düzenlenmesi düşünülmektedir. İlgili kampanyalar
okullarda bilgilendirme toplantıların düzenlenmesiyle başlayarak, alakalı bilgileri içeren
malzemelerin dağıtımına kadar sürecektir.

Yetkilere dayalı yeni müfredatın uygulanması belediye düzeyinde okulların ve her okulun
ayrı ayrı olarak daha iyi şekilde örgütlenmesini gerektiriyor. Yeni müfredatın uygulanacağı
herbir okulda yeni programların uygulanması sorumluluğunu alacak koordinatörün tayin
edilmesi ve derslerin değerlendirilmesi yapılması fikri mevcuttur. Bu amaca ulaşmak için,
yeni müfredatın alanlarına göre ders değerlendirilmesi yapılmalı ve değerlendirme esnasında
öğretmenlere işbirliğinde ve iletişimde bulunmak için çalışma planını hazırlanmalıdır.
4. Stratejik hedef olarak belirlenen yeni müfredatın uygulanması için öğretmen ve okul
müdürlerin kapasitelerini artırmaları maksadıyla, eğitim seminerlerine katılmaları
gerekmektedir. Kordinatörün angaje olması, KMÇ’nin daha kolayca uygulanması için insan
kaynaklarını oluşturmak olanağı olarak görülmektedir.
4.2. Okulda KMÇ uygulanması ve plan programların hazırlanması esnasında
öğretmenlere destek ve de eğitmenler arasında ağın oluşturulması
Öğretmenlerin KMÇ’nın uygulanması için hazırlanışı süreci esnasında, öğretmenleri
destekleyecek eğitmenler de hazırlanmalıdırlar. KMÇ’nin uygulanmasında öğretmenlere
sürekli olarak destekleri sunmaları için eğitmenler aralarında ağ kurma imkanı verilmiştir.
Planlamanın ilk adımlarından biri eğitmenlerin müfredat alanlarına göre tespit edilmesidir,
oysa daha sonra müfredat alanlarına göre gurupların kuruIması beklenmektedir. Müfredat
alanlarına göre ayrılan öğretmenler gruplarına, öneriler ve düzenlenecek ziyaretler vasıtasıyla
destek sunulacaktır.
4.3. KMÇ’nin uygulanması esnasında okulların sürekli olarak izlenmesi
KMÇ’nın başarılı ve verimli olarak uygulanması için izleme çok önemli unsuru
oluşurmaktadır. İzleme vasıtasıyla KMÇ’nin uygulanmasında eksiklikler tespit edilebilir.
Problemlerin tespit edilmesi, gerektiği konular için düzenleyici adımların atılmasına imkan
sağlamaktadır. Bu nedenden dolayı, okullara yapılacak ziyaretler vasıtasıyla okullarda
konuyla alakalı öneriler ve düzenleyici adımların atılması için değerlendirme ve raport etme
sisteminin oluşturulması beklenmektedir.
4.4. KMÇ’nin uygulanması için okulların gerekli malzemelerle donatılmasını
desteklemek
KMÇ’in tam ve verimli olarak uygulanması için belli malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
bağlamda yeni müfredatın uygulanması için gerekli olan malzemeleri sağlamak maksadıyla,
belediye özel bir bütçe veya yıllık bazında ek finansman ayıracağına dair söz vermiştir. Diğer
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3.2.5. Kalitenin sağlanması
Stratejik Hedef 5. Okullarda öğretim ve öğrenim kalitesinin devamlı olarak
iyileştirilmesi
Kaliteli eğitim, öğretim ve öğrenimin kalitesi, müfredat ve ders kitaplarından başlayarak
öğretmenleri hazır olmaları ve okulların araçlarla donatılması gibi faktörlere bağlıdır. Prizren
belediyesinde kalite konusunda kordinatörlere önem verilmektedir, ancak okullarda daha
olumlu ortamın sağlanması için ek fonlara (bütçeye) da ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda
belediye okulları gerekli olan iletişim ve bilişim teknoloji araçları ve somutlaştırma
araçlarıyla donatmayı planlamaktadır. Bu çerçeve içerisinde belediyenin gerçekleştirmesi
gereken görevlerden biri, yasama ve ulusal stratejik planlar vasıtasıyla belediyeye verilen
görevleri yerine getirmek, mevcut stratejinin parçalarından birini oluşturmaktadır.
Önlemler
5.1. Okullarda kalite kordinatörlerine destek
2016-2020 Yıllarına dair Kalitenin Sağlanması Stratejisi, kalite sağlanması konusunda okul
ve belediyelerin görevlerinin ne olduğunu açıkça belli etmektedir. Prizren belediyesi bu
bağlamda EBTB’nin 24/2016 İdari Talimatı’na göre herbir ilköğretim ve ortaöğretim
okullarında talimatla belirtilen görevleri yerine getirmek için kordinatörleri tayin edecektir.
Okullarda kalite sistemini sağlayacak ve bu alanda bilgili kişiler olarak bu göreve
öğretmenler seçilmelidir. Koordinatör seçimi yapılmadan önce öğretmen ve müdürleri
bilgilendirecek kampanya düzenlenmelidir.
Belediye, koordinatörlerin EBTB ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek seminerlere
katılmalarını sağlamak için ilgilenmelidir. Ayını zamanda kalite kordinatörlerine görevlerini
yerine getirmelerine ilişkin belediye düzeyinde kalite kordinatörü tarafından destek
sunulacaktır. Belediye düzeyinde kalite kordinatörü tüm kalite kordinatörleri arasında ağın
kurulması ve mesleki gelişim seminerlerinin düzenlenmesinden sorumlu olacaktır.
5.2. Okul altyapısının yeniden inşaatı, onarımı, genişletilmesi ve bakımı için fonların
belirlenmesi
Belediye okullara ait 105 bina sayısıyla, öğretim ve öğrenim için sağlıklı ve çekici ortamın
sağlanması ve ders saatlerinin engelsiz düzenlenmesi konusunda medya okumalarla karşı
karşıya kalır. Öğretim sürecinin başarıyla devam ettirilmesi için okullar altyapısı için fonların
veya bütçenin artırılması mecburi olarak görülmektedir.
5.3. Okulların bilgisayarlarla ve İBT’yle ve diğer araçlarla donatılması
Prizren belediyesinin tüm okullarında öğretmen ve öğrencilere internet kaynaklarının
kullanılmasını ve okul alanlarının büyük bir bölümünü kapsaması için yerel bilgisayar ağı
“wireless” tipi mevcut olmalıdır. Ayrıca internet hizmeti de geniş bantlı kablo tarafından
verilmelidir. Bunlar yapıldığı takdirde öğrenci ve öğretmenler de derslerle alakalı birçok
kaynakları kullanabileceklerdir.
Mevcut durumda belediyedeki okullarda ortalama olarak 1000 bilgisayar vardır ve çoğu eski
modeldir. Ortalama olarak 31 öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Yapılan hesaplamalara
göre 2017-2021 dönemi içerisinde bu bilgisayarlar kullanımdan çıkarılacaktır, ayrıca ilerde
öğrenci başına düşen bilgisayar sayısını da geliştirmek gereklidir. Bu amaçla önümüzdeki 5
yıllık dönem içerisinde 1200 kadar yeni bilgisayarın satın alınması planlanmaktadır.
Teknoloji araçlarının bakımı her zaman Kosova’daki okullar için sorunu teşkil etmiştir,
dolayısıyla bu sorun Prizren belediyesini de etkilemektedir. İlgili sorun İBT alanında
yetenekli olan gençler vasıtasıyla ele alınacaktır. Bu gençler özellikle okullarda teknik
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kulüpleri kurulmasıyla faaliyete geçeceklerdir. Bu model USAİD’in maddi katkılarıyla
Temel Eğitim Programı’nın (TEP) modeliyle aynı modeldir. Olsun ki bu önlem veya tedbirin
maliyeti stratejideki maliyetlerden en yükseğidir, bu maliyetin bir bölümü EBTB ve kalkınma
ajanslar tarafından karşılanması gerektiği düşünülmektedir.
5.4. Somutlaştırmaya dayalı araçlarla okulları donatmak
En başta okulların somutlaştırma araçlarına yönelik ihtiyaçları tespit edilmelidir. Maddi
imkânlarının kullanılmasını rasyonelleştirmek için en başta maliyeti çok veya pahalı olan
somutlaştırma araçların satın alınması liste dışında bırakılacaktır ve bunların yerine teknoloji
kullanılacak veya okul haretaları kullanılabilecektir. Ayrıca somutlaştırma araçlarının
okullararasında paylaşılması ve özellikle okul yılı esnasında daha az kullanılan araçların
paylaşılması olanağı gözden geçirilmelidir. Prizren belediyesinde okulların somutlaştırma
araçları çok az ya da hemen hemen hiç yoktur. Mevcut olan araçların çoğu 10 yıl önce
projeler vasıtasıyla donörler tarafından satın alınmış ve bütçe kısıtlamalarından dolayı
onarımları yapılamamıştır.
BEM çalışanları ve farklı profilde öğretmenler arasında çalışma grubu kurularak, belediye
düzeyinde somutlaştırma araçlarıyla ilgili ihtiyaçları gerçekleştirmek talimatını
hazırlayacaktır. Formlar, fonların kullanımı için gerekçeleri içermelidir. Ondan sonra da aynı
grup, okul taleplerini göz önünde bulundurarak öncelikler ve ihtiyaçlara göre somutlaştırma
araçlarının satın alınması konusunda BEM’ye önerilerde bulunur.
5.5. Tüm okullara geniş bantlı internet erişimin sağlanması
Prizren belediyesinde tüm okullarda, genellikle okul idaresin kapsayan ve okul binasının
diğer alanlarını kapsamayan yerel bilgisayar şebekesi LAN veya “ëireless” mevcuttur. 51 İlk
ve ortaöğretim okulundan hiçbirinde tam kapsama alanlı ve öğretmen ve öğrencilerin farklı
kaynakları kullanabilecek internet erişimi yoktur. Okullarda kaliteli intrenet erişimi ve okulun
tüm alanlarında internete erişiminin olmasıyla alakalı politikaların oluşturlması acil
ihtiyaçlardan birini oluşturmaktadır.
5.6. Okulların farklı laburatuvarlarla donatılması
Öğrenci yetkilerinin gelişmesi için pratik dersleri yararlı ve en büyük katkıyı sunmaktadır.
Belediyede okulların dörtte birinden daha az bir kısmında okullar laboratuvarlarla
donatılmıştır, ancak çoğu eskimiş ve kullanım dışındadır. Kaliteli öğretim ve öğrenim
maksadıyla okulların kabinelerle ve laboratuvarlarla donatılması için gerekli fonların
sağlanması gereklidir. Okullarda kabine ve laboratuvarların mevcut olması öğrencilerin
öğretime ilgisini artıracak ve ders çalışmalarına dahil edecektir.
5.7. Beden eğitimi dersi için okulların araçlar kolisiyle (paketiyle) donatılması
Belediye, beden eğitimi dersinin desteklenmesi gerekli olan önceliklerden artık çıktığını
düşünmektedir. Beden eğitimi dersi, kalitenin ve başarının elde edilmesi için ön şartı
oluştururken, çocukların psiko fiziksel gelişiminde en önemli unsurlardan biri olmalıdır.
Dolayısıyla bu önemli dersin gerçekleşmesi için okulların temel araçlarla donatılması
düşünülmüştür.
5.8. Okullarda mesleki öğretmenleri güçlendirmek
Prizren belediyesinin okulların çoğunda ders alanlarına veya sınıflara göre mesleki
öğretmenler mevcuttur. Ama mesleki öğretmenlerin çoğu fonksiyonel değildir ve bu
nedenden dolayı okulda öğretim kalitesine herhangi bir katkısı yoktur. Mesleki öğretmenler,
öğretmenlerin mesleki gelişimini ve öğretmenler arasında tecrübe paylaşımını tanıtabilecek
profesyonel organlar olarak tamamen işlevsel olmalıdır ve ortaokulların idaresi altında
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kullanılmalıdır. Okulda mesleki öğretmenlerin işlevselliği, okul yönetimine okul tabanlı
kalite için süreci uygulamak açısından bir mekanizmanın tantılacağı düşünülmektedir. Kalite
koordinatörü okulun kalkınma planını uygulamak için mesleki öğretmenlerle ve müdürle
birlikte çalışmalıdır. Ayrıca mesleki eğitim esnasında danışma toplantıları da düzenlenebilir,
ki bu toplantılarda yeni öğretim yöntemleri tanıtılır ve dersler için gerekli olan araçlar
hakkında talepler yapılır.
5.9. İhtiyacı olan tüm öğrenci gruplarına desteğin sunulması
5.10. Kalitenin artırılması için araştırma ve analiz seviyelerinin artırılması
5.11. Kaliteyi sağlayan okullara desteğin sunulması
5.12. Okuldaki güvelik durumuna dair analizin yapılması ve öncelik içeren ihtiyaçlar
için gerekli olan önlemlerin alınması

3.3. Tehdit analizi
Tehdit analizi, stratejik planın uygulanmasında beklenmedik durumları önlemek için yaplır
ve aynı zamanda tehdidin meydana gelebileceği olasılığı, sebep olacağı tehditleri ve de
tehditi azaltmak için alınması gereken önlemleri değerlendirir. Bu tür bir analiz Tablo 7’de
sunulmuştur.
Değerlendirmeler, tehditlerin meydana gelebilme olanağının üç düzeyine göre (“küçük”,
“orta” ve “büyük”) ve stratejik hedeflere göre ve de ilgili tehditin proje uygulanmasına ne
düzeyde etkisi (“küçük”, “orta”, “ve büyük”) olabileceğini göstermektedir.
Tablolara bakarsak yeni müfredatın uygulanması konusunda EBTB’nın desteğinin olmaması
tehditidir. Bu tehdit Kosova’da konuyla alakalı tecrübe olmadığı ve yepyeni bir yaklaşımdan
bahsettiğimizden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda İBT’nin iyi bakımının olmaması bir
tehdir olarak öngörülmektedir, çünkü satın alınılacak araçlar yayarlı bir şekilde
kullanılmayabilir.
Tehditleri olabildiği kadar azaltmak için BEM, gerekli olan değişiklikleri yapmalı ve tehdit
analizlerini belli dönemlerde dikkatlıca gözden geçirmelidir.
Tablo 7. Eğitim Gelişme Planı için tehditlerin analizi
Olasılık
1- Küçük
2- Orta
3- Büyük
2

Etkisi
1- Küçük
2- Orta
3- Büyük
2



1.6. BEM’de işçilerin
sayısının artırılması için
fonun onaylanmaması
3.6. Lisansların
gecikmesinden dolayı
öğretmenlerin
motivasyonunun azalması
4.1. Yeni müfredatın
uygulanması için
EBTB’dan desteğin
olmaması

1

2



2

2



Mesleki gelişimlerine devam
etmeleri konusunda öğretmenleri
teşvik etmek

2

3



5.5. Yerel ağ ve internet
bağlantısı için maddi
imkânların olmaması
5.5. İBT araçlarının iyi
bakımının sağlanmaması

2

3



Ders kitaplarının olmaması
sorununun ortadan kalkması
Okullarda müfredat
kordinatörleriyle daha sık
danışmaların yapılması
Ders saatlerinin düzenlenmesi

3

3



Belediye Eğitim Gelişme
Planının uygulanmasında
sorumlu kişilerin hesap
vermemesi
Göç, doğumların azalması
ve demografik
hareketlerin sebebinden
dolayı öğrenci sayılarının
azalması

2

3

2

2

Tehdit

1.5.Atamaların ve işe
almaların
siyasileştirilmesi
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Önleyici tedbirler



Sivil toplum kuruluşları ve okul
yönetimi organlarından sürecin
yakın takibi

İBT alanında yetenekli gençlerin
angaje edilmesi ve belediye
düzeyinde aralarında
koordinasyonun sağlanması
 Planlanan önlemleri
(yükümlülükleri) uygulamayan
personeli cezalandıracak
mekanizmaların oluşturulması
 Göçe karşı bilinçlendirme
kampanyası
 Okulların dağıtımı ağının
planlanması
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-

3.168

Toplam

-

-

792
792
792

2021
B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

-

8. Tabloya bakarsanız en fazla harcamaların 5. Alan -“Kalitenin sağlanması” ve 3. alan “Öğretmenlerin mesleki kalkınmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla 5. Alanın 5.3.1. – “Okulların
bilgisayarlarla donatılması ve bakımı için fonların ayrılması”, önlemi için harcamaların
%33’ü (€ 480,000) öngörülmektedir ve 5.2.1 “Okul altyapısına müdahale etme fonunun
artırılması” önlemi için bütçenin %23’ü(€ 330,000) öngörülmektedir. Bu tür bir yatırım
KESP 2017-2021’de de öngörülmektedir ve plana göre uygulanır ise Prizren belediyesindeki
sonuç 25 öğrenci başına bir bilgisayar olur. Oysa 5. alan – “Kalitenin sağlanması” sermaye
yatırımları ve insan kaynaklarıyla bağlantılıdır ve eğitim kalkınma planı bütçesinin %82’sini
oluşturmaktadır.
Mademki kalkınma planı Nisan – Haziran aylarında hazırlandı 2017 yılı için olabildiği kadar
düşük bütçenin öngörülmesi için çabalar sabredilmiştir.
Aşağıda faaliyetlerin detaylı planı ve eğitim kalkınması planının önlem ve hedeflere göre
bütçe harcamaları değerlendirmesi verilmiştir.
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792

BEM

€ 3.210.996

Ocak
2018’den
başlayarak

€ 854.300

Okullarda finans
ve bütçe üzerine
danışma
ekiplerinin
oluşturulması

€ 924.700

1.2.2

€ 887.400

30 müdür x 24 saat (3
gün) x 0,55 EUR = 396
EUR 3 günlük eğitim
için (bir modül)
2018: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR
2019: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR
2020: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR
2021: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR

€ 544.200

BEM
Okul

€ 396

Nisan
2018’den
başlayarak

€ 2.636.164

Finans işlemler
ve bütçenin idari
edilmesine dair
eğitim
seminerlerinin
düzenlenmesi

€ 705.092

1.2.1

€ 775.492

2017

€ 738.192

Maliyetin
tanımlanması

€ 416.992

Kurum/des
tekleyici
kuruluş
Donörler

€ 396

Sorumlu
olan

€ 44.000

Uygulama
dönemi

€ 11.000

Faaliyet

€ 11.000

Kod

€ 11.000

-

€ 11.000

Kısmi-Toplam 1,1

€0

Önlem 1.2 Okul bütçelerinin idare edilmesi konusunda okullarının özerkliğini güçlendirmek

€ 227.136

BEM

€ 56.784

Okul
müdürleri

€ 56.784

Ocak
2018’den
başlayarak

€ 56.784

1.1.2

€ 56.784

BEM

€0

Okul
müdürleri

€ 24.000

Ekim
2017’den
başlayarak

€ 6.000

İdari
performansın
artırılması için
okullar arası
ağın kurulması
Ağın iletişim
araçları
geliştirilir

€ 6.000

1.1.1

€ 6.000

2017

€ 6.000

Maliyetin
tanımlanması

Totali
€ 279.696

Kurum/
destekleyic
i kuruluş

2021
€ 75.424

Sorumlu
olan

2020
€ 75.424

Uygulama
dönemi

€0

Bütçe

Faaliyet

2019
€ 75.424

Kod

2018
€53.424

Önlem 1.1 Okul ağının idare edilmesi ve verilere dayalı planlama

1. Okulların
yönetilmesi ve idari
edilmesi
2. Katılım ve geniş
kapsamlılık
3. Öğretmenlerin
mesleki gelişimi
4. Yeni müfredatın
uygulanması
5. Kalitenin
sağlanması

2017
€0

Hedef 1: Belediyenin tüm eğitim kurumlarında kaliteli yönetim ve idare etmek

Alan

2018

Tablo 8. Eğitim Kalkınma Planı’nın bütçe özeti

2018

-

Gelişme Planı’nın bazı harcamaları belediyenin öz kaynaklarından, bazıları da Kosova
bütçesi veya donörler tarafından karşılanmalıdır. Her nedense yerel kaynaklardan
karşılanacak harcamalar bir sonraki yıla dahil edilmelidir, oysa donör kaynakları tarafından
karşılanması düşünülen harcamalarla ilgili donörlerle anlaşmak gerekmektedir. 8. Tablo,
stratejik hedeflere göre Belediye Gelişme Planı’nın uygulanması için gerekli olan bütçeyi
yansıtmaktadır.

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

2021

-

Eylem planı ve bütçe, 2017 yılından başlayarak 2021 yılının sonuna kadar daha doğrusu
Eğitim Gelişme Planı’nın tüm uygulama dönemi için hazırlanmıştır. Eylem planı ve bütçe
yönlendirici karaktere sahip oldukları için, herbir mali yılın başlangıcında gözden
geçirilmelidir. Aynı zamanda mali yılın başlamasından önce ilgili yıl için detaylı olarak
faaliyetler hazırlanmalıdır.

-

Toplam

4. Eylem planı ve bütçe

Finans ve bütçe
hakkında hesap
vermek için
mekanizmaların
oluşturulması
Okul
yöneticileri için
Görev
Tanımlanması
belgesinin
hazırlanması
Şubat 2018

Nisan
2018’den
başlayarak
BEM

BEM

İdari konusunda
hesap vermek
için
mekanizmaların
oluşturulması

1.3.2

Kod

Planlama ve
idari konusunda
müdürler ve
eğitimde
çalışanlara
kaliteli eğitimin
düzenlenmesi

1.3.1

Uygulama
dönemi

Mart
2018’den
başlayarak

Mart
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

Sorumlu
olan

BEM

BEM

Sorumlu
olan

Kurum/des
tekleyici
kuruluş
Donörler –
katılım payı

Kuru/deste
kleyici
kuruluş
Donörler

Belediye
yetkilileri
tarafından
okulun yönetici
mekanizmalarını
n izlenilmesi ve
destek
sunulması

1.4.2

Ekim
2018’den
başlayarak

Ekim
2017’den
başlayarak

BEM

BEM

Kurum/des
tekleyici
kuruluş
BEM
Donörler

Kısmi toplam 1.4

30 katılımcı x 24 saat (3
g) x gün 0,55 EUR = 396
EUR 3 günlük eğitim
için (bir modül)
2018: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR
2019: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR
2020: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR
2021: 2 grup x 396 EUR
= 792 EUR

Maliyetin
tanımlanması

Kısmi-Toplam1.3

30 müdür x 120 saat (15
gün) x 0,55 EUR = 1,980
EUR 15 günlük eğitim
için (bir modül)
2018: 3 grup x 1,980
EUR =5,940 EUR
2019: 3 grup x 1,980
EUR =5,940 EUR
2020: 3 grup x 1,980
EUR =5,940EUR
2021: 3 grup x 1,980
EUR =5,940EUR

Maliyetin
tanımlanması

Kısmi-Toplam 1.2

2017

2017

-

-

-

792

792

2018

5.940

Faaliyet

Diğer okullara
ziyaretlerin
örgütlenmesi

Kod

1.5.1

Ocak
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

Okul
müdürleri

Sorumlu
olan

Yurt içinde bir ziyaretin
ortalama maliyeti:
500 EUR x yılda 7
ziyaret = 3,500 EUR
Yurtdışına bir ziyaretin
ortalama maliyeti:
3,000 EUR x yılda 3
ziyaret = 9,000 EUR

Maliyetin
tanımlanması

2017

12,500

2018

5.940

792

792

12,500

12,500

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

792

792

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

5.940

5.940

5.940

5.940

792

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

792

2018

792

Önlem 1.5 Okulların yönetici strüktürlerini teşvik edecek ve değerlendirecek mekanizmaların oluşturulması

Okulun yönetici
organlarına
(yönlendirici
konsey) yetkiler
ve görevleri
hakkında eğitim
seminerlerinin
düzenlenmesi

1.4.1

Faaliyet

Önlem 1.4 Okul yönetimine dair mekanizmaların güçlendirilmesi
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Faaliyet

Kod

Önlem 1.3 Yönetim ve idari konusunda kapasitelerin artırılması

1.2.4

1.2.3

12,500

2021

792

792

2021

5.940

5.940

2021

792
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50,000

Toplam

3.168

-

3.168

Toplam

23.760

-

23.760

Toplam

3.168

-

-

İşlevsel
strüktürler için
standart/kriterler
in yaratılması
En başarılı
strüktürlere
yıllık kamu
ödülleri
Mart
2018’den
başlayarak

Nisan
2018’den
başlayarak
BEM

BEM

Belediye

Kısmi-Toplam 1.5

Ortalama yıllık maliyet =
20,000

1.9.1

BEM

BEM

Ocak-Haziran
2018

Sorumlu
olan

Ocak-Haziran
2018

Uygulama
dönemi

Eylül-Aralık
2018

Nisan-Haziran
2018

Uygulama
dönemi

BEM

BEM

Sorumlu
olan

Bakımı dahil olmak
üzere okul web
sayfalarının
planlanması ve
hazırlanması

Faaliyet

Ocak ayından
itibaren 2019

Uygulama
dönemi

Okullar

Sorumlu
olan

Eğitim topluluğu ve halkla iletişimi iyileştirmek

Veriler merkezinin
oluşturulması,
güncelleştirilmesi ve
kullanacak kişilerin
eğitimi

1.8.2

Önlem
1.9
Kod

Okuldan ayrılma ve
öğrencilerin göç
vakaları dahil olmak
üzere veriler
sisteminin
planlanması

Faaliyet

1.8.1

Önlem
1.8
Kod

BEM

BEM

Sorumlu
olan

Kurum/des
tekleyici
kuruluş
Belediye

belediye

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
belediye

2017

BEM

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş

Kayit burosu

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
Kayit burosu

60 okullar x 1.500 Euro =
90.000 Euro
2019: 20 okullar x 1.500 Euro =
30.000 Euro
2020: 20 okullar x 1.500 Euro =
30.000 Euro
2021: 20 okullar x 1.500 Euro =
30.000 Euro

Maliyetin tanımlanması
2017

2018

11.000

Kısmi-Toplam 1.8

3.000

2018

8.000

-

2017

-

-

4.800

4.800

4.800

4.800

2021

32,500

20,000

-

-

-

600

600

2020

30.000

2019

30.000

2020

-

-

-

30.000

2021

600

600

2021

B Ü T Ç E (EURO)

600

600

2019

B Ü T Ç E (EURO)

-

-

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

4.800

4.800

2018
-

32,500

20,000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

32,500

20,000

Planlama yazılımını hazırlaması
için bir şirketin üstlenmesi

Veriler merkezini planlayacak
iki danışmanın angaje olması (2
danışman x15
Iş günü x 150 Euro)

Maliyetin tanımlanması

-

-

/

2017

2.400

-

-

2.400

2018

32,500

20,000

/

Maliyetin tanımlanması

Kısmi-Toplam 1.6

Personelin üstlenmesi
400 EUR x 12 ay =
4,800 EUR

Maliyetin
tanımlanması

-

Kısmi-Toplam 1.7
Belediye düzeyinde eğitimle alakalı bilgileri idare etmek için bir sistemin oluşturulması

organogramın
hazırlanması

BEM’nin
yönetimine dair

1.7.2
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BEM’de görevlilerin
görev ve
sorumluluklarının
tanımlanması için
belgenin
hazırlanması

Faaliyet

1.7.1

Önlem
1.7
Kod

Eylül
2018’den
başlayarak

Haziran
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

Belediye Eğitim Müdürlüğünün yeniden yapılanması

Verilerin
analizi,
araştırılması ve
işlenmesi
Mesleki gelişim
için eğitim
seminerlerine
katılım

1.6.1

1.6.2

Faaliyet

Kod

Önlem 1.6 Bağlantı kurma, istatiksel verileri işleme ve planlama memurunun tayin edilmesi

1.5.3

1.5.2
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90.000

Toplam

12.800

9.800

3.000

Toplam

-

-

-

Toplam

16.800

-

16.800

Toplam

140,000

80,000

2.3.1

Önlem 2.3
Kod

2.2.2

2.2.1

Önlem 2.2
Kod

2.1.2

2.1.1

Kod

Önlem 2.1

BEM

Ocak – Mart
2018
Nisan Ağustos 2018

BEM

Sorumlu
olan

Uygulama
dönemi

Nisan
2018’den
başlayarak
Mayıs
2018’den
başlayarak

BEM

BEM

SIA

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
SIA

Belediye

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş

Maliyetin
tanımlanması

Kısmi-Toplam 2.1

Maliyetin
tanımlanması

2017

2017

-

Kısmi-Toplam 2.2
Erken ve okul öncesi eğitime dahil edilmeleri konusunda toplulukların farkındalığını artırmak
Faaliyet
Uygulama
Sorumlu
Kurum/dest
Maliyetin
dönemi
olan
ekleyici
tanımlanması
2017
kuruluş
Marjinal gruplar
Her yılın
BEM
Donörler
Bir yıl içerisinde
dahil erken
Haziran ayı
yapılacak bir
çocukluk
kampanyanın ortalama
döneminde
maliyeti: 1,000 EUR
eğitimin
önemine dair
farkındalığı

OÖEK tespiti ve
lisans almalarını
kolaylaştırmak
OÖEK’den
hesap
vermelerini
istemek

OÖEK lisansı için EBTBT/EMS işbirliği
Faaliyet
Uygulama
Sorumlu
dönemi
olan

OÖEK için kamu
alanının tespiti
OÖEK için
operatör
olanakları için
öneri

Faaliyet

Kamu-özel ortaklığı araçlığıyla okul öncesi eğitim kurumlarının açılması

Hedef 2: Okul öncesi eğitimde çıkar amaçlı gruplar arasında kaliteli ve yararlı iş birlik

56

Hedefin toplamı 1:

Kısmi-Toplam 1.9
-

1.000

2018

2018

2018

-

-

75.424

75.424

30.000

-

-

1.000

1.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

53.424

30.000

1.000

2021

2021

2021

75.424

30.000

-

-

57

4.000

Toplam

-

-

-

Toplam

-

-

-

Toplam

279.696

90.000

58

2.5.1

2.5.1

Önlem 2.5
Kod

2.4.2

2.4.1

Önlem 2.4
Kod

2.3.2

Nisan
2018’den
başlayarak
BEM

Belediye

Maliyetin
tanımlanması

Kısmi-Toplam 2.3

2017

-

2018

1.000

aracılığıyla halka
iletişimi artırmak

OYÖKE’nin
güçlendirilmesi
(Okuldan
Ayrılmaları
Önleme ve Kayıt
Ekipleri)
Medya

2018’den
itibaren

Haziran

Haziran
2018’den
başlayarak
BEM

BEM

Donörler

Belediye

Okul
müdürleri
Donörler

Hedef toplamı 2:

Kısmi-Toplam 2.5

olması için ortalama
maliyet: Yılda 2.000
AVRO
Elektronik medyaların
üstlenmesi yıllık maliyeti
(TV, radyo) = 3.000
Avro

OUÖKE’nin işlevsel

Okuldan Ayrılmaları
Önleme ve Kayıt
Ekipleri’nin işlevsel
olması için ortalama
maliyet 2.000 EUR yilda

-

6.000

5.000

3.000

2.000

Kısmi-Toplam 1.4
Çocukların erken ve ilkokul öncesi eğitime dahil edilmeleri hakkında topluluğun farkındalığını artırmak
Faaliyet
Uygulama
Sorumlu
Kurum/dest
Maliyetin
dönemi
olan
ekleyici
tanımlanması
2017
2018
kuruluş

Özel eğitim kurumlarıyla (ÖEK) her düzeyde işbirliğin artması
Faaliyet
Uygulama
Sorumlu
Kurum/dest
dönemi
olan
ekleyici
kuruluş
Ortaklaşa
Eylül
BEM
Okul
etkinliklerin
2018’den
müdürleri
düzenlenmesi
başlayarak
ÖEK’lerle
Eylül
BEM
düzenli
2017’den
toplantılar ve
başlayarak
BEM’ye rapor
vermeleri

Marjinal gruplar
dahil okuldan
ayrılmaları
önleme ve geriye
iade edilen
kişilerin eğitime
dahil olması için
STK’larla
artırılmış iş birlik

artırmak
kampanyasını

1.000

-

6.000

5.000

3.000

2.000

2019

6.000

5.000

3.000

2.000

2020

-

24.000

5.000

3.000

2.000

2021

2021

1.000

6.000

B Ü T Ç E (EURO)

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

1.000
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20.000

12.000

8.000

Toplam

-

-

-

Toplam

4.000

-

3.2.3

3.3.3

3.3.2

3.3.1

Kod

Önlem 3.3
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3.2.2

3.2.1

Kod

Önlem 3.2

3.1.2

3.1.1

Kod

Önlem 3.1

Katılım payıyla
ÖMG’nin
finansmanı için
yönetmelikleri
hazırlamak
ÖMG için maddi
ihtiyaçları
planlamak
ÖMG için
düzenlenecek
eğitimler için
EBTB, kalkınma
ortakları ve
STK’larla
işbirliğin
artırılması

Faaliyet

Eylül 2017’den
başlayarak

Mart 2018’den
başlayarak

Şubat 2018’den
başlayarak

Uygulama dönemi

BEM

BEM

BEM

Sorumlu
olan

BEM

Ocak 2018’den
başlayarak

Ocak 2018’den
başlayarak

BEM

BEM

BEM

Eylül 2018

Eylül 2018’den
başlayarak

Sorumlu
olan

Uygulama dönemi

EBTB

Belediye

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş

Donörler

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
Okul
müdürleri

Donörler

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
Belediye

ÖMG’nin finansmanı için kili mekanizmaların oluşturulması

ÖMG için
eğitimlerin
düzenlenmesi

Okullarda ÖPG
için ihtiyaçlar
tespit edilmesi
EBTB’nin
eğitimler
kataloğuna
uyumlu olarak
eğitimlerin
planlanması

Faaliyet

BEM

Sorumlu
olan

Haziran 2018’den
başlayarak

Uygulama dönemi

ÖPG’nin ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi

ÖMG’yle alakalı
kapasitelerin
artırılması,
planlanması ve
koordinasyonu
için bir memurun
angaje olması
Merkezlerin
gerekli araçlarla
donatılması ve
bakımı için
finansmanın
tahsisi

Faaliyet

Maliyetin
tanımlanması

Kısmi-Toplam 3.3

Katılım payıyla ÖMG
için planlanan yıllık
maliyet: 10,000 EUR

Maliyetin
tanımlanması

30 katılımcı x 24 saat (3
gün) x 0,55 EUR = 396
EUR 3 günlük eğitim
(bir modül)
2018: 60 grup x 396
EUR = 23,760 EUR
2019: 60 grup x 396
EUR = 23,760 EUR
2020: 60 grup x 396
EUR = 23,760 EUR
2021: 60 grup x 396
EUR = 23,760 EUR
Kısmi-Toplam 3.2

Maliyet tanımlanması

2017

-

-

10.000

10.000

2018

23.760

23.760

2018

2.000

-

Kısmi-Toplam 3.1

2018

2.000

2017

2017

Yıllık ortalama maliyeti:
Yılda 2,000 EUR

1.6.1 noktasında angaje
olan personel.

ÖMG’nin örgütlendiği okullar ve profesyonel gelişim için merkezleri desteklemek

Hedef 3: Kaliteli öğretim kapasitelerini sürekli olarak geliştirmek

2.000

2.000

23.760

23.760

10.000

10.000

10.000

10.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

23.760

23.760

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

2.000

2.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

10.000

10.000

2021

23.760

23.760

2021

2.000

2.000

2021
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40.000

-

40.000

Toplam

95.040

95.040

-

-

Toplam

8.000

8.000

-

Toplam

Kod

3.4.5

Uygulama dönemi

En başarılı öğretmenler
için kriter/
Standartların
oluşturulması
En başarılı öğretmenlere
yıllık kamu ödülleri

3.6.2

Faaliyet

Nisan
2018’den

Nisan
2018’den
başlayarak

Eylül
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

Nisan 2018’den
başlayarak

Yurt içi ve bölgede
eğlence karakteri olan
ziyaretlerin
örgütlenmesi

3.6.3

Sorumlu
olan

Okul
müdürleri

BEM

BEM

Sorumlu
olan

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
EBTB
Donörler

BEM

EBTB

Donörler

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş

BEM

BEM

BEM

Sorumlu
olan

BEM

Okullar

Okullar

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
Donörler

30 x 24 müdür (3 gün) x
1,05 EUR = 756 EUR 3
günlük bir eğitim (bir
modül)
2018: 2 grup x 756 EUR
= 1,512 EUR
2019: 2 grup x 756 EUR
= 1,512 EUR
2020: 2 grup x 756 EUR
= 1,512 EUR
2021: 2 grup x 756 EUR
= 1,512 EUR
Kısmi-Toplam 1.5

Maliyetin
tanımlanması

Kısmi-Toplam 3.4

30 müdür x 24 saat (3
gün) x 1,05 EUR = 756
EUR 3 günlük bir eğitim
(bir modül)
2018: 2 grup x 756 EUR
= 1,512 EUR
2019: 2 grup x 756 EUR
= 1,512 EUR
2020: 2 grup x 756 EUR
= 1,512 EUR
2021: 2 grup 756 EUR
= 1,512 EUR

Maliyetin
tanımlanması

2017

-

-

Hedef toplamı 3:

-

-

2017

2017

Kısmi-Toplam 1.6

Yıllık finans tahsisi:
2,000 EUR

Yılda 10 ziyaret x 40 kişi
x 40 EUR = 16,000
2018 = 16,000 EUR
2019 = 16,000 EUR
2020 = 16,000 EUR
2021 = 16,000 EUR

Maliyetin
tanımlanması

Başarılı öğretmenleri teşvik edecek işlevsel mekanizmaların oluşturulması

Performans
değerlendirmesin
e dair eğitim
seminerlerinin
örgütlenmesi

3.6.1

Kod

Önlem 3.6

3.5.1

Faaliyet

Mart 2018’den
başlayarak

başlayarak

Şubat 2018’den

Haziran 2018’den
başlayarak

Uygulama dönemi

1.512

1.512

2018

1.512

1.512

56.784

18.000

2.000

16.000

2018

1.512

1.512

2018

1.512

1.512

56.784

18.000

2.000

16.000

2019

56.784

18.000

2.000

16.000

2020

B Ü T Ç E (EURO)

1.512

1.512

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

1.512

1.512

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020

1.512

1.512

2021

56.784

18.000

2.000

16.000

2021

1.512

1.512

2021

Öğretmenlerin performansını değerlendirmek için okul kapasitelerin (okul müdürü, profesyonel işbirlikçi ve öğretmenler) artırılması

Öğretmenlerin
izlenmesine dair
BEM’yle düzenli
iş birlik
Düzenli olarak
performans
değerlendirmeler
ini örgütlemek
Düzenleyici ve
destekleyici
eylemlerin ele
alınması

3.4.3

Önlem 3.5
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İzleme için
standartlaştırılan
araçlar hakkında
EBTB’yle
işbirliği

3.4.2

3.4.4

İzleme
konusunda
müdürlere
eğitimlerin
örgütlenmesi

Faaliyet

Çağdaş metodolojinin uygulanması için okul müdürleri tarafından öğretmenlerin sürekli olarak izlenmesi

3.4.1

Kod

Önlem 3.4

63

227.136

72.000

8.000

-

64.000

Toplam

6.048

6.048

Toplam

6.048

-

-

-

-

6.048

Toplam

Koordinatörlere
yardımın angaje
edilmesi

4.1.3

Kod

4.2.3

4.4.2

4.4.1

Kod

Önlem 4.4

4.3.3

4.3.2

4.3.1

Önlem 4.3

64

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
Okullar

Okullar

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş

Kısmi-Toplam 4.1

Maliyetin
tanımlanması
2017

-

Yeni müfredat
için ek
malzemelerin
sağlanması için
belediye
bütçesini artırır
Öğrenciler için
elektronik
malzemenin
sağlanması

Faaliyet

Eylül
2017’den
başlayarak

Nisan
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

Ekim
2017’den
başlayarak
Ekim
2017’den
başlayarak

Eylül
2017’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

BEM

BEM

Sorumlu
olan

BEM

BEM

BEM

Sorumlu
olan

DKA

DKA

BEM

Okullar

Kurum/
destekleyici
kuruluş
Belediye

Okullar

Okullar

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
Okullar

Okullar

Okullar

Kısmi-toplam 4.3

Maliyetin
tanımlanması

Kısmi-Toplam 4.2

Maliyetin
tanımlanması

2017

2017

-

-

Kısmi-Toplam 4.4

Belediye yılda 10,000
EURO ayırır

Maliyetin
tanımlanması

2017

-

KMÇ’nin uygulanması için okullara gerekli olan malzemelerin sağlanmasını destekleme

Okullarda
müfredatın
uygulanmasına
dair izleme
kapasiteleri
artırmak
Okullara
ziyaretler
(izlemeler)
Rapor etme,
değerlendirme ve
önerilerde
bulunma

Faaliyet

Ekim
2017’den
başlayarak
Ekim
2917’den
başlayarak

Eylül
2017’den
başlayarak

Sorumlu
olan

BEM

BEM

BEM

Sorumlu
olan

KMÇ’nin uygulanmasında okulların sürekli olarak izlenmesi

Müfredat
alanlarına göre
eğitmenleri tespit
etmek
Müfredat
alanlarına göre
gruplar kurulur
Ziyaretler ve
öneriler
vasıtasıyla
müfredat alanları
grupları tarafından
öğretmenlere
destek

4.2.1

4.2.2

Faaliyet

Kod

Uygulama
dönemi

Eylül
2017’den
başlayarak
Eylül
2017’den
başlayarak
Şubat
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi
2018

-

-

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

-

-

-

10.000

10.000

2018

2018

2018

-

-

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

10.000

10.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

-

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

-

-

-

-

-

-

-

-
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40.000

-

40.000

Toplam

Toplam

Toplam

-

-

-

-

Toplam

Okullarda KMÇ’nin uygulanması ve plan ve programların hazırlanması konusunda öğretmenleri destekleyecek ve yardımcı olacak ve
destekleyecek eğitmenlerin oluşturulması

Lojistik destek

4.1.2

Önlem 4.2

Koordinatörün
güçlendirilmesi

Faaliyet

Okullarda KMÇ’nin uygulanması içim koordinatöre desteğin sağlanması

4.1.1

Kod

Önlem 4.1

Hedef 4: Yeni müfredatın uygulanması için sürekli olarak kapasitelerin ve mekanizmaların oluşturulması

KMÇ içeriği
hakkında ve
KMÇ’nin
uygulanmasında
velilerin aktif
rolüne dair
bilgilendirici
toplantıların
örgütlenmesi
Okul ve yerleşim
yerlerde
bilgilendirici
toplantıları
düzenleme

Faaliyet

BEM

BEM

Okullar

Nisan
2018’den
başlayarak

Nisan
2018’den
başlayarak

Kurum/dest
ekleyici
kuruluş
Okullar

Sorumlu
olan

Uygulama
dönemi

-

Hedef toplamı 4:

Önlem 5.3

5.2.1

Kod

Önlem 5.2

5.1.2

5.1.1

Kod

Önlem 5.1

Eylül
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

BEM

Sorumlu
olan

BEM

Eylül
2017’den
başlayarak

Okullar

Kurum/destek
leyici kuruluş

Okullar

Okullar

Kurum/destekl
eyici kuruluş

30 kişi x 24 saat (3 gün)
x 0,55 EUR = 396 EUR
3 günlük bir eğitim (bir
modül)
2017: 1 grup x 396 EUR
= 396 EUR
2018: 1 grup x 396 EUR
= 396 EUR
2019: 1 grup x 396 EUR
= 396 EUR
2020: 1 grup x 396 EUR
= 396 EUR
2021: 1 grup x 396 EUR
= 396 EUR
Kısmi-Toplam 5.1

Maliyetin tanımlanması

Kısmi-Toplam 5.2

Yılda 30 okul tesisi x
7.500 EUR = 210.000
EUR

Maliyetin tanımlanması

Okulları İBT altyapısı ve bilgisayarlarla ve gerekli olan diğer araçlarla donatmak

Okulların
altyapısına
müdahale için
fonların
artırılması

Faaliyet

BEM

Sorumlu
olan

Şubat
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

396

396

396

2018

11.000

1.000

1.000

2017

-

105.000

105.000

2018

11.000

1.000

1.000

396

396

396

396

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

396

396
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-

735.000

735.000

Toplam

1.980

1.980

Toplam

44.000

4.000

-

4.000

Toplam

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

11.000

1.000

1.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

396

2017

11.000

1.000

1.000

2018

Okullar altyapısının yeniden inşaatı, onarılması, genişletilmesi ve onarımı için fonların belirlenmesi

Kalite
koordinatörleri
arasında tecrübe
paylaşımı
Müfredatın
uygulanması
için koordinatör
ve müdüre
eğitim semineri

Faaliyet

Okullarda kalite koordinatörlerine desteğin sunulması

2017

Kısmi-Toplam 1.5

Yılda bir kampanya için
ortalama maliyet: 1,000
EUR

Maliyetin
tanımlanması

KMÇ’nin uygulanmasını desteklemek için velilerin ve toplulukların farkındalığını artırmak

Hedef 5: Okullarda öğretim ve öğrenim kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi

66

4.5.2

4.5.1

Kod

Önlem 4.5

Kod

Kod

Önlem 5.8

5.7.1

Kod

Önlem 5.7

5.6.1

Önlem 5.6
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5.5.1

Kod

Önlem 5.5

5.4.2

5.4.1

Kod

BEM

BEM

Sorumlu
olan

Uygulama
dönemi

Sorumlu
olan

BEM

Şubat
218’den
başlayarak

Faaliyet

Uygulama

Nisan
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

Sorumlu

BEM

Sorumlu
olan

BEM

Kurum/destek

Kurum/destek
leyici
kuruluşlar
EBTB
Donörler

Okullarda profesyonel faaliyetlerin güçlendirilmesi

Beden eğitimi
dersi araçlarının
sağlanması için
fonların
sağlanması

Faaliyet

Nisan
2018’den
başlayarak

EBTB
Donörler

Kurum/destek
leyici kuruluş

Okullar

105 esas okul ve ayrı
binaları x 2000
EURO’luk temel
somutlaştırma araçlar
kolisi
2018: 30 koli
2019: 30 koli
2020: 30 koli
2021: 15 koli
Kısmi-Toplam 1.6

Maliyetin tanımlanması

Kısmi-Toplam 1.5

2020: 105 okul

105 esas okul ve fiziki
olarak ayrı binaları x 500
EUR/yıllık maliyeti
2018: 60 okul
2019: 80 okul

Maliyeti tanımlanması

105 esas okul ve ayrı
binaları x 1500
EURO’luk temel
somutlaştırma araçları
kolisi (paket)
2018: 30 koli
2019: 30 koli
2020: 30 koli
2021: 15 koli
Kısmi-Toplam 5.4

Maliyeti tanımlanması

Maliyetin tanımlanması

105 esas okul ve ayrı
binaları x 1000 EUR’luk
temel somutlaştırma
araçları kolisi
2018: 30 koli
2019: 30 koli
2020: 30 koli
2021: 15 koli
Kısmi-Toplam 1.7

Maliyetin tanımlanması
2017

2017

2017

-

-

-

-

30.000

30.000

2018

60.000

2018
60.000

30.000

30.000

2018

45.000

45.000

2018

40.000

-

Kısmi-Toplam 5.3

2018
40.000

2017

2017
800 bilgisayar x 400 EUR
2018: 100 bilgisayar
2019: 200 bilgisayar
2020: 250 bilgisayar
2021: 250 bilgisayar

Maliyetin tanımlanması

Beden eğitimi dersi için okulların ilgili araçlar paketiyle donatılması

Okul donanım
dolapları
(kabineler) ve
laboratuvarların
donatılması için
fonların
sağlanması

Faaliyet

Sorumlu
olan

Uygulama
dönemi

Kurum/destek
leyici kuruluş

EBTB
Donörler

Okullar

Kurum/destek
leyici kuruluş

EBTB
Donörler

Kurum/destek
leyici kuruluş

Okulların çeşitli laboratuvarlarla donatılması

politikalar
belirlenir

İdari ve
internetin
kaliteli bir
şekilde
kullanımı için

Faaliyet

Nisan
2018’den
başlayarak

Eylül
2017’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

BEM

Sorumlu
olan

Tüm okullar için geniş bantlı internet erişimini sağlamak

Temel
somutlaştırma
araçlarıyla
donatılacak
okulların tespiti
Temel
somutlaştırma
araçlarıyla
okulların
donatımı

Faaliyet

Mart
2018’den
başlayarak

Uygulama
dönemi

Temel somutlaştırma araçlarıyla okulların donatımı

Bilgisayar
donatımlı
okulların bakımı
için fonların
tahsis edilmesi

5.3.1

Önlem 5.4

Faaliyet

Kod

100.000

100.000

100.000

100.000

45.000

45.000

22.500

22.500

52.500

52.500

52.500

52.500

60.000

30.000

30.000

30.000

B Ü T Ç E (EURO)

30.000

30.000

15.000

15.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

60.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021
60.000
60.000
30.000

40.000

40.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

45.000

45.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

80.000

80.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021
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-

105.000

105.000

Toplam

210.000

Toplam
210.000

175.000

175.000

Toplam

157.500

157.500

Toplam

320.000

320.000

Totali

Nisan
2018’den
başlayarak

Ocak
2018’den
başlayarak

Eylül
2017’den
başlayarak

Okul
müdürleri

Okul
müdürleri

BEM

Eylül 2018’den
itibaren

Uygulama
dönemi
BEM

Sorumlu
olan

5.11.4

5.11.3

Öğrencileri adil bir
şekilde
değerlendirmek
için projeleri pilot
proje olarak
uygulamak
Başarıyı elde
etmek için testlerin
hazırlanması ve
uygulanması
Birlikte Öğrenelim
Topluluğu
bütçesinden
desteklenecek
Okullarda
profesyonel

Faaliyet

Ocak 2019’dan
itibaren

Eylül 2018’den
itibaren

Nisan 2018’den
itibaren

Ekim 2018’den
itibaren

Uygulama
dönemi

Eylül 2018’den
itibaren

Uygulama
dönemi

BEM

BEM

BEM

BEM

Sorumlu
olan

BEM

Sorumlu
olan

Kaliteyi sağlayan okullara desteğin sunulması

Faaliyet

Önlem
5.11
Kod

5.11.2

Kurum/destek
leyici
kuruluşlar
Belediye

Donörler

Okullar
Donörler

Kurum/destekl
eyici
kuruluşlar
Donörler

Kurum/destekl
eyici
kuruluşlar
Belediye, okul
müdürleri

Kısmi-Toplam 1.8

-

Yılda 10 okul x 2.000 Euro

Yılda 10 okul x 500 Euro

Yılda 10 okul x 10.000 Euro

Maliyetin tanımlanması

5.000

-

10.000

2018

8.000

2018

3.200

Kısmi-Toplam 5.11

2017

-

3.200

2018

2018

8.000

2017

2017

2017

Yılda 2 faaliyet x 8.000 bir
faaliyet için harcanacak para

Maliyetin tanımlanması

Kısmi-Toplam 5.10

2021: destek sunacak 6
öğretmen x 12 ay x 400
AVRO

2018: destek olacak 2
öğretmen x 400 AVRO x 4
ay
2019: destek olacak 3
öğretmen x 12 ay x 400
AVRO
2020: destek sunacak 4
öğretmen x 12 ay x 400
AVRO

Maliyetin tanımlanması

Kalitenin artırılması için araştırma ve analiz seviyelerinin artırılması

Özel ihtiyaçları
olan öğrencilerin
entegrasyonu
sağlamak için
destek sunacak
öğretmenlerin
angaje olması

Faaliyet

Kalitenin
artırılması için
konferans ve
seminerlerin
örgütlenmesi

5.11.1

Öğretim
topluluğu ağı

BEM

leyici
kuruluşlar
Okul müdürleri

İhtiyacı olan tüm öğrenci gruplarına desteğin sunulması

Okulun kalkınma
planının
uygulanması için
okul
müdürleriyle
mesleki
faaliyetleri
koordine etmek
Öğretim
metodolojisini
tanıtmak için
faaliyetler
çerçevesinde
danışma
toplantılarını
düzenlemek
Mesleki
faaliyetlerin
ağını kurmak

olan

5.10.1

Önlem
5.10
Kod
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5.9.1

Önlem
5.9
Kod

5.8.3

5.8.2

5.8.1

dönemi

-

2020

-

2021

19.200

19.200

28.800

28.800

16.000

16.000

2020

16.000

16.000

2021

2.000

5.000

-

10.000

2.000

5.000

-

10.000

2.000

5.000

-

10.000

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

16.000

16.000

2019

B Ü T Ç E (EURO)

14.400

14.400

B Ü T Ç E (EURO)
2019
2020
2021

2019

-

71

-

-

-

-

6.000

20.000

-

40.000

Toplam

56.000

56.000

Toplam

65.600

65.600

Toplam

Toplam

Okullarda güvenlik
durumu analizi ve
önerilerin verilmesi
Her bir okul için acil
durumlar planının
hazırlanması
Bakımlar dahil olmak
üzere okulların gerekli
güvenli malzemelere
donatılması (yangın
malzemesi, ilk yardım
araçları, sinyal verme
malzemeler vs.),

5.12.2

5.12.4

Faaliyet
Belediye Eğitim
Müdürlüğü
çerçevesinde güvenlik
ekiplerin oluşturulması

Okuldan ayrılmaları
önleme ve okulda
çerçevesinde şiddete
tepki gösterme
ekiplerinin
oluşturulması
Okulda ayrılmaları
önleme ve şiddete
tepki gösterecek
ekipleri oluşturmak

5.12.6

5.12.7

Bakımı dahil olmak
üzere okullarda
güvenlik kameralarının
yerleştirilmesi

5.12.5

72

5.12.3

BEM

Donörler

137.000

Kısmi-Toplam 5.12

15.000

120.000

Yılda 60 okul x 2.000 Euro

Nisan 2018
tarihinden
başlayarak

Ocak - Mart 2018

Ocak 2018
tarihinden
başlayarak

Nisan 2018

Ocak - Haziran
2018

Kasım - Aralık
2017

Kasim 2017

Uygulama
dönemi

BEM

BEM

Okul müdürleri

BEM

BEM

BEM

BEM

Sorumlu olan

Okul
müdürleri

Donörler

Donörler

Belediye
(acil
durumlar
müdürlüğü)

Kurum/des
tekleyici
kuruluşlar
Belediye,
Polis

30 katılımcı x 24 saat (3
gün) x 0,55 EUR = 396
EUR 3 günlük eğitim
için (bir modül)
2018: 1 grup x 396 EUR
2019: 1 grup x 396 EUR
2020: 1 grup x 396 EUR
2021: 1 grup x 396 EUR
Kısmi-Toplam 5.13
Hedef
toplamı 5:

80 okul binası x 1.500
EUR = 120.000 EUR
2018: 20 okul x 1.500
EUR = 30.000 EUR
2019: 20 okul x 1.500
EUR = 30.000 EUR
2020: 20 okul x 1.500
EUR = 30.000 EUR
2021: 20 okul x 1.500
EUR = 30.000 EUR

105 okul binası x 2.500
EUR = 262.500 EUR
2018: 20 bina x 2.500
EUR = 50,000 EUR
2019: 30 bina x 2.500
EUR = 75,000 EUR
2020: 30 bina x 2.500
EUR = 75,000 EUR
2021: 25 bina x 2.500
EUR = 62.500 EUR

Maliyetin
tanımlanması

396

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

-

396

-

30.000

75.000

2019

-

-

-

396

-

30.000

75.000

2020

-

-

396

-

30.000

62.500

2021

-

137.000

120.000

-

-

-

1.584

-

120.000

262.500

Toplam

426.000

360.000
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80.396 105.396 105.396
92.896
384.084
416.992 738.192 775.492 705.092 2.636.164

396

-

30.000

50.000

2018

137.000

120.000

B Ü T Ç E (EURO)

Okuldaki güvelik durumuna dair analizin yapılması ve öncelik içeren ihtiyaçlar için gerekli olan önlemlerin alınması

Ocak 2019’dan
itibaren

5.12.1

Önlem
5.12
Kod

5.11.5

faaliyetler ve
değerlendirme
projeleri için
destek
Yardımcı eğitim
malzemeleriyle
okullara destek
sunmak

5. Performansı değerlendirme çerçevesi
Bu belge 2017 – 2021 dönemi için Prizren Belediyesinde üniversite öncesi eğitimin gelişmesi
için dayanağı oluşturmaktadır. İlgili Plan’ın işlevsel olarak uygulanması sorumluluğu
Belediye Eğitim Müdürlüğü’ne (BEM) aittir. BEM, alakalı görevleri belediyenin diğer eğitim
kurumlarına ve belediyenin diğer birimlerine gönderebilir. Oysa Belediye Meclisi, eğitim
komisyonu vasıtasıyla yılda en az bir defa Plan’ın uygulanmasına dair BEM raporu gözden
geçirerek Plan’ın uygulanması izlemeden sorumludur.
Performansı değerlendirme çerçevesi, kalkınma planın her beş hedefindeki ilerlemeyi
değerlendirecek göstergeleri belirler ve bu şekilde mevcut durumda göstergeleri içerir ve
Plan’ın uygulanması esnasında hangi hedeflere ulaşılması gerektiğini belirler. Bu çerçeve en
başta beş tablo halinde, daha doğrusu her bir stratejik hedef için bir tablo halinde
sunulmuştur.
SH1. Belediyenin tüm eğitim kurumlarında kaliteli yönetim ve idare
Gösterge
Eğitim gören okulların
yönlendirici konsey
üyelerinin yüzdeliği
Eğitimde yöneticilik
konusunda eğitim gören
eğitim çalışanlarının
sayısı

Mevcut durum
0%

Amaç
95%

202

300

(pozitif) değerlendirme
alan okulların yüzdeliği
Bilgisayar öğrenci
ilişkisi26
Fen laboratuvarlarıyla
donatılmış okullar
yüzdeliği
Eğitim amaçlı yerel ağ ve
internet erişimi olan
okulların yüzdeliği27
Beden eğitimi araçlarıyla
donatılmış okulların
yüzdeliği
Somutlaştırma araçları
paketlerine sahip
okulların(ilköğretim
düzeyi ve orta alt)
yüzdesi

1:31

1:25

%78 (40)

%98

% 5 (3)

%50

%21 (12)

2021’e kadar %60

%0

2021’e kadar %60

SH2. Okul öncesi eğitimde çıkar gruplarıyla etkili ve kaliteli iş birlik
Gösterge
Okul öncesi eğitim için
lisanslı özel kurumların
sayısı

Mevcut durum

Amaç

8 kurum

30 kurum

SH3. Kaliteli öğretim için kapasitelerin devamlı olarak geliştirilmesi
Gösterge
Mesleki gelişim
programlarına katılan
öğretmenlerin yüzdeliği
Mesleki gelişme için
gerçekleşen toplam
dersler 25

Mevcut durum

Hedef

%75 (1365)

%98

n/a

En azından yılda 20.000 saat

SH4. Yeni müfredatın uygulanması ve izlenmesi için sürekli olarak kapasitelerin ve
mekanizmaların oluşturulması
Gösterge
Mevcut durum
Hedef
Yeni müfredat hakkında
39% (712)
2021’e kadar 98%
eğitim gören öğretmenler
yüzdeliği
SH5. Okullarda öğretim ve öğrenim kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi
Gösterge
Mevcut durum
Eğitim Müfettişliği
tarafından olumlu
25Mesleki

gelişim programlarında katılımcıların rakamı defa iligi programın ders rakamı

Hedef
90%
26 Toplam 40 okul bilişim kabineleriyle donatılmıştır, öğrenciler için ortalama bilgisayar sayısı 1:31, yani 31 öğrenci için 1
bilgisayar
27 56 okuldan sadece 3 okulun (ortaüst) ders amaçlı internete bağlantısı mevcuttur
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İlave 1: Planlama süreci katılımcıları
1. Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, Belediye Eğitim Müdürü
2. Nexhat Maçkaj, BEM Eğitim Görevlisi
3. Skender Susuri, NISMA
4. Bujar Nerjovaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës
5. Muharem Elezkurtaj, Lëvizja Vetëvendosje
6. Kastriot Krasniqi, Partia Demokratike e Kosovës
7. Oruc Karahasani, Politika ve Finans Komitesi
8. Muso Salihi, Politika ve Finans Komitesi
9. Esad Kurejshepi, Okul Müdürü
10. Melinda Mula, Danşman
11. Arben Shala, Danşman
12. Almir Saiti
13. Besnik Krasniqi
14. Elbasan Shoshaj
15. Ferdi Kovaç
16. Hajrulla Birdaini
17. Idriz Kryeziu
18. Lumnije Rakaj
19. Mejreme Nevzati
20. Nezir Osmani
21. Osman Osmani
22. Reshit Kushaj
23. Skender Zenelaj
24. Shefajet Berisha
25. Kushtrim Bajrami
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