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Aydın İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k
Planı İç Paydaş Anket�
Değerl� paydaşlarımız, bu anket Aydın İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün 2019-2023 Stratej�k Planına 
temel oluşturması �ç�n öğrenc�, öğretmen, personel, yönet�c� ve vel�ler�m�ze yönel�k hazırlanan İç 
Paydaş Anket�d�r. 14 ortak sorudan oluşan bu ankete vereceğ�n�z cevaplar, Müdürlüğümüzün 
önümüzdek� 5 yıl boyunca yapacağı çalışmaları şek�llend�rmeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle tüm 
soruları yanıtlamanız ve objekt�f değerlend�rmen�z öneml�d�r. Anket�n türü, soru sayısı ve soru n�tel�ğ� 
vb. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığının 25.09.2018 tar�h�nde yayımladığı MEB 
2019-2023 Stratej�k Planı Paydaş Anket� örneklenerek ve uyarlanarak hazırlanmıştır. İlg�n�z ve 
desteğ�n�z �ç�n Müdürlüğümüz adına teşekkür eder�z. 
                                                                                               Aydın İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Ar-Ge 
B�r�m� 

* Gerekl�

1. Paydaş Türü *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Öğrenc�

 Öğretmen

 Personel

 Yönet�c�

 Vel�

2. 1. “Eğ�t�mde başarı” kavramı den�nce en çok önem verd�ğ�n�z hang�s�d�r? (En fazla 3 alan
�şaretley�n�z) *
Uygun olanların tümünü �şaretley�n.

 Öğrenc�ler�n ders notları

 Merkez� s�stem sınavlarındak� başarıları

 Sosyal faal�yetlere katılım düzeyler�

 K�tap okuma alışkanlıkları

 Herhang� b�r sanatsal veya sport�f alanda başarı göstermeler�

 Yabancı d�l becer�ler�

 Öğrenc� davranışlarının gel�ş�m�

 Ders dışı egzers�z çalışmaları

 Okul-A�le �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes�
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3. 2. S�zce eğ�t�mde kal�tey� etk�leyen en öneml� faktör hang�s�d�r? (En fazla 3 alan
�şaretley�n�z) *
Uygun olanların tümünü �şaretley�n.

 Öğrenc� devam/devamsızlığı

 Öğretmenler�n k�ş�sel gel�ş�m düzey�

 Öğretmenler�n meslek� gel�ş�m düzey�

 Yönet�m anlayışı

 Öğrenc� davranışları

 Okulların f�z�k� yapısı (sınıf, bahçe, kor�dor düzenlemeler�)

 Sınıflardak� öğrenc� sayısı

 Okullardak� öğretmen sayısı

 Öğretmenler�n yer değ�şt�rmeler�

 A�leler�n eğ�t�m faal�yetler�ne katılımı

 Ders araç gereçler�n�n etk�n ve ver�ml� kullanımı

 Kurum kültürünün oluşması/Paydaşların a�d�yet h�ssetmes�

4. 3. Öğrenc�ler�n katılım sağladığı b�l�msel araştırma ve proje çalışmalarının eğ�t�mde
kal�teye etk�s�ne puan ver�n�z. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 5

 4

 3

 2

 1

5. 4. S�zce öğrenc�ler�n herhang� b�r yerel/ulusal/uluslararası projeye veya yarışmaya
katılımları, öğrenc� mot�vasyonunu artırır mı? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Evet

 Hayır

6. 5. Okullarda yabancı d�l eğ�t�m�n�n önem�ne puan ver�n�z? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 5

 4

 3

 2

 1

7. 6. Okullarda özel eğ�t�m öğrenc�ler�ne yönel�k yapılan düzenlemeler (engell� asansörü,
engell� platformu vb.) hakkında düşüncen�z ned�r? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Faydalı buluyorum

 Herhang� b�r faydasının olacağını düşünmüyorum
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8. 7. Taşımalı eğ�t�m öğrenc�ler�n�n taşınması ve bu öğrenc�lere okullarda ver�len yemek
h�zmet� hakkında düşünceler�n�z nelerd�r? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Faydalı buluyorum

 Herhang� b�r faydasının olduğunu düşünmüyorum

9. 8. Meslek� eğ�t�m�n �l�m�z�n ve ülkem�z�n kalkınmasındak� önem�ne puan ver�n�z. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 5

 4

 3

 2

 1

10. 9. Yet�şk�nlere yönel�k meslek� eğ�t�m kurslarının, b�reyler�n gel�ş�m�nde etk�l� olduğunu
düşünüyor musunuz? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Evet

 Hayır

11. 10. B�r eğ�t�m kurumuna g�rd�ğ�n�zde d�kkat�n�z� çeken �lk unsur ned�r? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Okul bahçes�n�n tem�zl�ğ�

 Öğrenc� tutum ve davranışları

 Öğretmen tutum ve davranışları

 Okul b�na bölümler�n�n tem�zl�ğ�

 Okul bahçes�n�n, b�na ve bölümler�n�n güvenl�ğ�

12. 11. Okul-a�le �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes� �ç�n hang�s�n�n daha çok katılım sağlaması gerekt�ğ�n�
düşünüyorsunuz? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Öğrenc�

 Öğretmen

 Vel�

 Yönet�c�
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13. 12. İy� b�r yönet�c�de görmek �sted�ğ�n�z �lk özell�k hang�s�d�r? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 L�derl�k

 B�lg�, becer�

 Sorun çözme yeteneğ�

 Dış görünüş (Kılık, kıyafet)

 İlet�ş�m becer�ler�

 Kurum paydaşlarının (öğretmen/personel/öğrenc�) mot�vasyonunu desteklemes�

 Kurum paydaşlarını (öğretmen/personel/öğrenc�) f�z�ksel ve mental açıdan güvende
h�ssett�rmes�

14. 13. İy� b�r öğretmende görmek �sted�ğ�n�z �lk özell�k hang�s�d�r? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 B�lg�, becer�

 Sorun çözme yeteneğ�

 Dış görünüş (Kılık-kıyafet)

 İlet�ş�m becer�ler�

 Ders �şlen�ş yöntemler�n� çeş�tlend�rmes�

 Öğrenc� mot�vasyonunu desteklemes�

15. 14. Müdürlüğümüzün önümüzdek� 5 yıl �çer�s�nde hang� alanlara daha çok çalışma
yapmasını bekl�yorsunuz? Lütfen en öneml� gördükler�n�z� �şaretley�n�z. *
Uygun olanların tümünü �şaretley�n.

 Öğrenc� devamsızlıklarının azaltılması

 Yabancı d�l öğret�m�ne önem ver�lmes�

 Merkez� sınavlardak� başarının artırılması

 Öğrenc� akadem�k başarılarının artırılması

 Destekleme ve yet�şt�rme kurslarının artırılması

 Yet�şk�nlere yönel�k meslek� kursların artırılması

 Öğrenc�ler�n sosyal/sport�f becer�ler�n�n artırılması

 Öğrenc�ler�n k�tap okuma becer�ler�n�n artırılması

 Öğretmenlere yönel�k h�zmet�ç� eğ�t�m faal�yetler�

 Yönet�c�lere yönel�k h�zmet�ç� eğ�t�m faal�yetler�

 Vel�lere yönel�k eğ�t�m faal�yetler�

 Öğrenc�ler�n yerel/ulusal/uluslararası çalışmalara katılımlarının artırılması

 B�l�msel, teknoloj� temalı faal�yetler

 Okul güvenl�ğ�n�n artırılması

 Sınıf donanım ve �ht�yaçlarının artırılması

 Sınıflardak� öğrenc� sayılarının azaltılması

 S�v�l Toplum Kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ�n�n artırılması

 Özel sektörle �şb�rl�ğ�n�n artırılması

 Özel eğ�t�m öğrenc�ler�ne yönel�k h�zmetler

Uyarı
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Bu formun düzenlenmes� ve �çer�ğ�n�n değ�şt�r�lmes� yetk�s� Aydın İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Ar-Ge 
B�r�m�ne a�tt�r. Amacı dışında herhang� b�r �z�ns�z ve/veya kötü amaçlı kullanım, çoğaltım durumunda 
oluşacak yasal sorumluluk bu gerçek ve tüzel k�ş� ve k�ş�lere a�tt�r.25.09.2018 23.43
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