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Okullar Bölgesinin Misyonu

Burada belirlediğimiz misyon, Breitenrain-Lorraine Okullar Bölgesine dahil 
olan tüm okullar, anaokulları, gündüz okulları ve çocuk-öğrenci gündüz bakım 
kurumları için geçerli ve bağlayıcıdır.
Bütün katılımcılardan, burada açıklayacağımız ilkelere yansımış olan temel 
yönelimleri ve değer yargılarını tüm davranış ve tutumlarında mutlaka esas 
almaları beklenmektedir.

Misyonumuz, okullarımızın gelecekte hangi ideal şekle sahip olmasını 
isteyişimizin yazılı bir ifadesidir.
Misyonumuz, bağlayıcı bir okul hedef ve strateji programında belirleyeceğimiz 
somut uygulamalar sayesinde gerçek olacaktır.
Misyonumuz, çalışmalarımızın sürekliliğini ve kalitesini güvence altına 
almaktadır.
Misyonumuz, okulumuzun sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesinin 
temelini oluşturmaktadır.

Misyonumuz sayesinde Okullar Bölgesi kendine özgü bir profi l kazanacaktır.
Misyonumuz, vizyonlarımızı kamuoyuna tanıtmaya ve ağırlık verdiğimiz 
konuları ve kendimiz için belirlediğ imiz hedefl eri anlaşılır hale getirmeye 
yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerimizin gelişim ve öğrenme 

süreçlerini teşvik etmek ve okuldaki eğitime 

ve okul hayatına hep birlikte sevinçle 

katılmalarını sağlamak tüm çalışmalarımızın 

odak noktasıdır.

Bir okulun başarılı olabilmesi için, tüm katılımcıların en 
önemli toplumsal değerler ve uyulacak genel standartlar 
konusunda hemfi kir olmaları gerekir.



Yenilikçi, açık görüşlü okullar

Okulumuzun kalitesini tespit etmek için düzenli olarak 

değerlendirmeler yapıyor, çalışmalarımızı gözden geçiriyor ve daha 

mükemmel hale getiriyoruz.

Yeni alanlarda hep birlikte merakla ve cesurca hareket ediyoruz.

Net ve mantıklı bir yapıya sahip okul organizasyonu ve yönetimi

Okulumuzdaki süreç ve iş akışları, karar prosedürleri ve aktarılan /

raporlanan bilgilerin anlaşılır ve şeffaf olmasına dikkat ediyoruz.

Katılım ve söz hakkının kullanılması için makul yöntemler talep 

ediyor ve bunları bizzat uyguluyoruz.

Profesyonel pedagojik çalışma

Okullarımızda özgün ve çok yönlü öğrenim yöntemleri için imkan 

sağlıyor, uygulama aşamasında destek veriyor ve bu yöntemlerin 

yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz.

Pratiği göz önünde bulunduran sürdürülebilir bir öğrenim-öğretim 

tarzı için çalışıyoruz.

Güzel bir okul ortamı ve istek uyandırıcı eğitim kültürü

Birlik duygusunun pekiştirilmesi için düzenli olarak çeşitli etkinlikler 

düzenliyor, öğrencilerimizin sağlığa iyi gelen destekleyici bir okul ortamında 

eğitim görmelerine dikkat ediyoruz.

Özellikle öğrenciler, eğitmen ve öğretmenler, anaokulu/okul müdürlükleri, 

veliler, resmi makamlar ve diğer yetkili kurumlar olmak üzere, tüm 

katılımcılar arasında karşılıklı saygı ve takdir dolu bir ortak çalışmanın 

gerçekleşmesine değer veriyoruz.

Farklı yaşam alanlarından gelen insanlar arasında diyalog

I
·
nsanların bilgi birikimlerinden ve güçlü yanlarından faydalanmaya 

önem veriyor, bu konuda fi kir alışverişinde bulunuyoruz.

Çeşitli kültürlerin sağladığı zenginlik bizi meraklandırıyor. 

Bizden farklı olan insanlara saygı ve açıklıkla yaklaşıyoruz.

Halkla ilişkilerde şeffafl ık

Okullarımızın bulunduğu mahalle ve bağlı bulunduğumuz belediye 

ile fi kir alışverişinde bulunmaya önem veriyoruz.

Eğitim sürecine katkısı olan tüm kişi ve kurumlarla iyi bir örgütlenme 

ve işbirliği sağlamak için çaba gösteriyoruz.


