
s"X* ",

ffi
T.C

BULANI   K KAYMAKAİİaİİĞ İ
İlçe  Milli  Eğ itim  Müdürlüğ ü

nıünüıüĞ üNg
BULANIK

İlgi:   ZS  l  tO  l Z0  1 5  tarih  v e 67  49  643  87'7 4.06E.  | ' 87 9215  sayı  l ı y az| s| .

Muş İl  Milli Eğ itim  Müdürlüğ ünün  aday  öğ ı:etmenler  ile  ilgili  ilgi  yaztsı

yazlmv  ekinde  gönderilmiştir.  İlgi  yazı  doğ rultusunda  hareket  edilerek  herhangi  bir  aksaklığ a

meydan  verilmemesi  hususunda;

Gereğ ini  rica ederim.

Deniz  EDIP

ilçe  Milli  Eğ itim  Müdürü

EKLER:
1Program(13  Sayfa)

2Formlar  (8 Adet  )

3Örnek  Film  Listesi  ( 1 Sayfa)

4Örnek  Kitap Listesi  (l Sayfa)

SYazı  (2 Sayfa)

DAGITIM:
Tüm  Okul  ve Bağ h  Kurum  Müdürlüklerine

Sayı  :  7l201883  77  4.06E.l2690469

Konu  :  Aday  Öğ retmen  Yetiştirme  Programı

Mah.  49500  Bulanık  /   N'lL] Ş

I l'eü:  http: iihulaııik.meb.gtıv.tr  F.    [ >  üü,\   ru  :   lıı.ı  l ani  k"l9irrınelı.  gov  tı

l0.11.20l6

iiilgi  lidinme:N.YOLDAŞ

lı,l:   (tı.116ı  3l  l  :0  ] 5  liıi.t;   (()1,i(ı)  3i  l 25  25

Bu  evrak  güvenli  elektronik  imza  ile  imzalanmtştır.  http: / / evraksoıgu.meb.gov.ır  adresindcn  e9aeCOd83829b3aa,7652  kodu  ile  teYit  edilebilir,



T.C.

MİLL1  EĞ İTİM  BAKANLIĞ I

Ögretmen  Yetiştirme  ve  Geliştirme  Genel  Müdiirlüğ ii

17.10.20l6
Sayı  :  4350l  582  7'7  4,E.| 1424855

Konu:  Aday  Öğ retmen  Yetiştirme  Programı

VALİLiĞ iNE
(il Milli  Eğ itim  Müdürlüğ ü)

iısi  :  a) 17,04.2ol5  tarihli  ve  29329  sayılı Milli  Eğ itim  Bakanlığ ı  Ögretmen  Atama  Ve  Yer

Değ iştirme  Yönetmeliğ i,

b) 02.03.2016  ıanııiveizzııa3_rc.04_E.2456g47  sayılı  Makam  oluru  ile  yiİrüılüğ e
"' 

; ; ; ; ;  A;;y  ögretmen  Yetiştirme  Sürecine  ilişkin  Ytınerge,

c)03.08.20l6tarihli29790sayllıSözleşmeliÖgretmenistihdamınaİlişkinYönetmelik
j) 

ı z.  ı o.zo  ı o,urihli  43  50  l 5827  7  4E,|   1237  687  sayılı  Makam  oluru,

Bilindiğ i  gibi  Bakantığ ımıza  bağ lı_.  eğ itim 
^  

kurumlannda  görev  yapan  aday

öğ retmenlerin  adaylık  süreci  İİo+ .zoıs  ,ur]nıi  ,J  29329  savılı  Resmi  Gazete'de  YaYımlanan

i: li,"üri,t; ffi'ö^ ı.""ı,!,  oer"i..n  e,u.u  ve  yer  Değ iştirme  yönetmeıiğ i  hükiimıerine

göre  yürütiilmektedir.

Söz  konusu  Yönetmeliğ in  l5  inci  maddesinin  ikinci  fıkrasında  "Aday  öğ retmenlere

yetiştirme  sürecinde  uagımsız,olarak  ders,  etüt,  nöbet  vb.  görevler  verileme^ z."  hükmü.  yer

almaktadır.  Ancak  bazı  okullanmızda  var  olan  öğ retmen  açığ ı  nedeniyle,  Ş ubat.2016  ve

; ; ; ;   ataması  yapılan  bütiin  aday  ögretmenleiin  . 
(sözleşmeli  öğ retmen.  olarak  ataması

; ; ;y; fi; ; l,  oİun  ,"  iİgi  t"l vonlt,eliğ e  tabi 
. 
olanlar  dahil)  adaylık  eğ itimlerini

ilJ,ıı; i  okul/ kuıumlarda, 
"r,ninur"ou 

dersi  girerek  tamamlamaları  gerekliliğ i  ortaya

çıkmıştır.,.,s,nedenleAdayÖ5etmenYetiştirmeProgramındagüncellemeyapılmışolup;

vetistirme  sürecine  dahii  olacak  aday  öğ retmenlerin  (sözleşmeli  öğ retmen  olarak  atamaı

iil# ; ;p; ; ; t,il; ; ;   iigi  (c) yonetmJliğ e  tabi  olanlar  dahil)  atandıkları  okul/ kurumlaıda

bağ ımsız  olarak  ders,  euıt,  noiet,  vb.  göreilerini  yerine  getirmeleri  ve  güncellenen  eğ itim

; ; ; ; ,  aoğ _ı,"rurau  eğ itime  alınması  ilgi  (d)  makam  oluru  ile uygun  görülmüştür_  Bu

bağ lamda;

l.Yetiştirme  sürecinde  bulunan  aday  öğ retmen  giiıııde  8  saat  görevde  olacak,.ders  ve

diger  jorevleri  dışındaki  silrede  adaylık  egitimiyıe  ilgili  faaliyetlerini  südiirecektir_  Bu

.ıı?.o.'uJuv  ogretmene  ııii  oıurak  girmiş  oldugu  dersler  dışlnda,  yetiştirme  süeci

tup* .,nOull  faaliyetler  için  heıhangi  bir  üclet  ödenmeyecektir,

2. Bu  süreçle  ilgili  faaliyetler,  ilgi  (d)  makam  oluruyla  değ işiklik  yapılan  hususlar

hariç,  ilgi  (b)  yöneige  htıkiımıeri  doğ rultusunda  yürütülecektir,

İ  ,lOuy  öğ retmenler  "ders  planlama,  ha_zırlık 
.ye 

değ erlendirme"  faaliyetinin  l44

saatlik  kısmı  ile  .,ders  ,.ygrıu.r.i,'tuuliyetinin  90 saatlik  kısmını,  eğ itim  öğ retim  döneminde

i,ii* gi.Jitı.iı  derslerde  ie bu  derslere  hazırlık  safhasında  gerçekleştireceklerdir.

4.  Yetiştirme  sürecinde  aday  öğ retmenleı  _ea| şma 
programl  çerçevesinde  .haftada 

2

(iki)  saat  'd".s  irl"me'  ,vgrluu,İ  haftada  4  (dört)  saat  ise  'okul  içi gözlem  ve

uygulamalar'  yapacaktır.

MilJi  Miidafaa  Cadç.  6/4  Klzülay/ANKARA
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s.  İıiiıçe  millı  eğ itim  müdürlükleri,  pfogramln  uygulanmaslnda  Çevre  Ş artlannl  ve

eğ itim  imkanlarını  dikkate  .,.j il"o;ui  ; ; ; ,rİuiŞ etıe.ın,,ıiatiyetin  tızelligine  göre  hafta  içi

uİ huftu  * onu  uygun  görülen  gU, "  ""'l"O" 
,ygul* * u"n,  ,ağ layacaktır,

6. Aday  öğ retmen  n,n"İ"  O İl* l  * u'İl,ul  dışı  fıaliyetlere  katılacak  olup,  il/ ilçe

* illi  .e"iİ# İİaü?lükleri  U, 1,l'İuau  t i'ğ "t,n,nl""  kılawzluk  yapacaktır,

7.  Rehberlik  o* u,rr."'* "rt* lerine  atanan  aday  öğ retmenler  izleme  ve  uygulama

Ç"alir"İ* İ"İ  U"  İ"rumlarda  gerçekleştireceklerdir,

8.  Bakanlıkça  hazırlanan  ve aday  öğ retmen  yeıistirme  sürecinde  adayların  ve

danışmanların  doldurması  g;k;   ; ; ; ; ; ,okuılar  re.dun,şniun  og,",rn,nı,r  tarafından  kendi

okul,  sınıf  ve  çev,e  şu,tlunna  gO*   uyarlanarak  kultanıtabilecekıir,

9. Aday  Ögretmen  ?"ju'l* "  sürecine_  tabi  tüm öğ retmenler  hizmetiçi  eğ itim

faalivetlerini  eksiksiz  olarak  Hffiil; "k; ; ;ndadır.  Aday 6,ğ "t,"nı",  yasal  mazeretleri

nedeniyle  katılamadıkları  ,t# : ; ,; i  "ğ il 
iaaıiyetıerini  il  ,riıııı  .gi,i,  müdürlüklerince

düzenlenecek  telur,  p,og,u,,kupsum,nda  tumumlayacaklardır,

10. Hizmetiçi.ei,i,  p; '; "; ,nın  toplam  süresinde  değ işiklik  yaPılamaz,  Ancak  Milli

Eğ itim  Müdürlütl",i  v""l''İu"nİu,u"'" 

"İt"iv,çl* ", 
gtre  1ders  saatleri,  konuşmacı  ve

eğ timcilerin  uygunluk  dr_.T'; ; ."r.; .pı.riJı  i* "h,eind.,p,og,u*   bütiinlü$i  içerisinde

;?; '; ; ; ; ,İ,  "ra,* a" 
v",  ", 

* ut  a,gişit ligi  yapılabitecektir,

Aday  öğ retmenl", 

' 

İ* ,şrnunl,t  1qucal, 
ö_ğ etmenlerin  belirlenmesinde  ilgi  (b)

vönerg,enin  l  l . maddesinde  Çlİnil,n  kriİerjere  uygun,  danışman  öğ retmen  bulunamaması

iıalindi;   yonergede  belirtiıen  irii.rı., 
,J"e.ırrrrnala 

onc.ıiı.ıe  yakin  branştan  ve hizmet

qüresi  l0 yıla  yakın  olun''og} ; ; ,nj"İİ,u"naun,  yotsu  İu,1,1İ  branşlardan  ve adayhğ ı

kaldınlmış  olmak  şartıyla  O'e:?'İ; ,İ'."* '",  """"O"İ 
adayın  durumuna  en uygun  danışman

öEretmentelirlene'"T;} Jll; r," 
dikkate  ,alınarak_  ^ adaylık 

sürecindeki  faaliyetlerin

uygulanmasında  herhangi  # ;.jü; ; .ydan  veriımemlli  hrru.rnau  gereğ ini  önemle  rica

ederim.

EI(LER:

1.  Program  (13  sayfa)

2. Formlar  (  8 adet)

3. Ömek  Film  Listesi  (1  sayfa)

4.  Ömek  Kitap  Listesi  (1 sayfa)

5,  lliaıetiçi  ngitim  Programları  (10  adet)

Dağ ıtım:

B Planı  81 İı vaıiıigine

Semih  AKTEKİN
Bakan  a.

Genel  Müdü

Aynntlh  bilgi  için: . seTtİİiuİi"

Faks:  (o  1l2)4l96274Milli  MüdafJa  ('adç,  6i4  Kızr]ayıANKARA

Elektronik  Ağ .  www,oyegnı,meb,gov,tr

en.ltıa:   o} eg| n,',irteh  gov,tİ 
= ; |   ; ; | | | 7;7j: i; ; i;m  kodu  il€  teyil  edilebilİ
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ADAY  ÖĞ RETMEN  YETiŞ TİRI I IE  PROGRAMI

Ad"y  öğ ""t* l"re  yetiştirme  §ürecinde,

384  saat  sınıf  içi  ve  okul  içi

90 saat  okul  dışı  faaliyetleri;

168  saat  hizmetiçi  eğ itim  faaliyetleri  olmak  üzere

Toplamı  642  saat  eğ itim  verilecektir,

Adayöğ retmeningörevebaşlamatarihinegörebireğ itimtakvimibelirlenecekveuygulanacaktır.

l44

Sınıfve  Okul  lçi
Faaliyetlcr
(3  84  Saa0

l Ders  Planlama/Hazırltk/Değ erlendirme

Ders  Uygulam8sl

Ders  lzleme

Okul  lçi  Gözlem  ve Uygulamalar

Ş ehir  Kimliğ ini  Tanüma

Kurumsal  lşleyiş

I

I  Yanı  Başımızdaki  Okul

I   TecrrlbeyIe  Buluşma

l 
^ * ^ ,,.,uı 

..  Gir;§imcilik  Calısmaıül

90

2
54

3 96

4
l8

5
l8

6
l8

1

okul  Dlşı  Faaliyetler

(90  saat)

| 2

8
12

9

r,__lLi  .l.li< im  ve Kalivğ r

| 2

l0

Kitap  Okuma ll l! lüıt,  \ J^ u| | ıo  \ J  qgl!/

Film  lzleme  (l0 adet)  _
..r,.,",,ı"  n.nk."si  serüveni  ve  l5  Temmuz  stlrçci

Film  lzleme | 2
6

Hizmet  İçi  Eğ itimleI

(  l68  saa0

l3

anırlolu'da  Cok  Külturlüluk,  Kaynaklaİı  vc  Eğ itime  Yansımaları 60

l4

Kültur  v€  Medeniyetimizdç  Eğ itim  Anlayışının  Temclltri

Dünden  Bugüne  Öğ remenlik

l  insanı  Değ erlerimiz  ve  Meslek  Etiğ i

l  rr* .,_..,,r,"  iıoiıi  Mevzuat  Programl

l8
l5

| 2

l6
\ 2

1,7
12

l8

Etkili  İletişim  ve slnıf  Yönetimi

Milti  Eğ itim  sisteminde  cilncel  Uygulamalar

i 
Jlus| araIast  Kuruluşl8ltn  Sisteme

lGelişmiş  Üıteıerin  eğ itim  sistemlerı,  t

lv""",aIarı

l  ,,,,,"^ ,  ."  l  ! l,,.üo,aıus!  EAiıim  Projeleri  ve  Ömek  Projeler

| 2

l9
| 2

20
12

2|
| 2



ı.  BÖLÜM

SINIF  İÇi,  OKUL  İÇİ VE oKUL  DIşI  FAALİYETLER

GENEL  AMAÇLAR
Bu progrımın  uygulanma  sürecine  kıtılın  ıday  öğ retmenler,

1.  Bir dersin  ön  hazırlık,  işleniş  ve değ erlendirme  süreci  hakkında  bilgi  edinir.

2,  Ders  materyali  hazırlama  ve kullanma  siirecini  izler  ve katılır.

3.  Ögrenme  ve  öğ retme  süreçleri  ile  ilgili  problem  alanlannı  tanrr  ve  çözilmilne

yönelik  kanaat  edinir.

Eğ itim  ortamları  ve  yönetim  stireçlerinin  işleyişi  hakkında  bilgi  edinir.

Okul  içi  eğ itim  faaliyetleri  ve  sosyal  kültürel  etkinliklerin  uygulanma  siireçlerini

taİıır.

4.

5.

6. Görev  yapacağ ı  eğ itim  çevresini  tanır  ve sosyal  yapısını  biliı.

7. Eğ itim  ve  öğ retim  sı.ireçlerinde  yer  alan  paydaş  kıırumlar  ve  işleyişleri  hakkında

bilgi  süibi  olur.

8. Mesleki  gelişimin  ve  eğ itim  tecrübelerinin  paylaşılmasının  önemini  fark  eder,

9. Sosyal  sorumluluk  projeleri  ve gönüllülük  esash  faaliyetlerin  farkında  olur,

10. Eğ itim  ve öğ retim  süreçleri  ve okul  dışı  faaliyetler  ile  ilgili  izleme  ve

değ erlendirme  raporu  hazırlama  becerisi  kazanır.

UYGULAMA  İİn  iİÇİİİ  AÇIKLAMALAR
1 . yetiştirme  sürecinde  bulunan  aday  öğ retmen  gilnde  8 saat  görevde  olacak,  ders  ve

diğ er  görevleri  dışındaki  siirede  adayhk  eğ itimiyle  ilgili  faaliyetlerini

siirdtırecektir,  Bu siirede  aday  öğ retmene  fiili  olarak  girmiş  olduğ u  dersler  dışında,

yetiştirme  siireci  kapsamındaki  faaliyetler  için  herhangi  bir  ücret  ödenmeyecektir.

2. Bu stlreç,  eğ itim  kurumu  yöneticisi  ve  danışman  tarafından  adaya  verilecek

çalışma  progıamı  doğ rultusunda  gerçekleştirilecektir,

3.Eğ itimöğ retimdöneminde,adayöğ retİnenler..DersPlanlamaHazırhkve
Değ erlendirme,,(144  saat)  ile  .,Ders  uygulamısı,(90  saat)  faaliyetlerini  adaylık

egiiimi  stıresince  fiilen  girdikleri  derslerde  ve  bu derslere  hazırlık  safhasında

gerçekleştireceklerdir.

4. Yetiştirme  siireclnde  aday  öğ retmenler,  çalışma  programı  çerçevesinde  haftada  2

(iki)  saat  'ders  izleme'  uygulaması,  haftada  4  (dö()  saat  ise'okul  içi  gözlem  ve

uygulamalar'  yapacaktır.

s.İvııçemillieğ it immüdtirlfüleriprograınınuygulanmasındaçevreşartlannıVe
eğ itim  imkanlannı  dikkate  alarak  okul  dışı  faaliyetlerini  faaliyetin  özelliğ ine  göre

rraltu  içi  ve hafta  sonu  uygun  görülen  gürılerde  uygulanmasınr  sağ layacaktır,

6.Adayog,.* "nhaftada4(dört)saat.okuldışıfaaliyetlerekatllaçakolup,il/ ilçe
millİ  egİtim  müdtirliikleri  bu konuda  öğ retmenlere  kılaıuzluk  yapacaktır,

7. Rehberlik  Araştırma  Merkezlerine  atanan  aday  öğ retmenler  izleme  ve  uygulama

faaliyetlerini  bu  kurumlarda  gerçekleştireceklerdir,

8. Bakanlıkça  hazırlanan  formlar  okullar  ve danrşmaıı  öğ retmenler  tarafindan  kendi

okul,  sınıfı  ve çevre  şartlanna  göıe  uyarlanarak  kullanılabilecektir,



ı,ADAy  öĞ nnrıırx  yrrişrlnıır  pRoGRAMI  öznr  rınıo

A. sINIF  vE  oKuL  içi  ra,aıiyBıırR

 Aday  öğ retmenler,  20162017  eğ itim  öğ retim  yılında  yapılacak  olan  Yetiştirme  Süecinde,

bağ ımsız  olarak  ders,  etiıt,  nobet"vb.  goi"uıer  alacaktır.  Bu silreçte  girdiğ i  dersler  ve  ders

hazırlıkları,  yetiştirme  programlnln 
,.Deis  Planlama  ve  Hazırlık/Değ erlendirme  (l44  saat)"  ile

"Ders  Uygulaması  (90  saat)"  saatlerinden  sayılacaktır,

.Adayöğ retmenler,yetiştirmesürecindeçalışmaprogramıçerçevesindelwftJ.da2(iki)saatders

izleme  uygulaması  yapacaktır,  Bunun  için  okulunda  önce  danışman  öğ retmeninin,  sonra  kendi

branşındakidiğ eröğ retmenı".ioaüu,o* ui,.okuldakidiğ erbrarıştakiöğ retmenlerindersini
izleyecektir.

.Danışmanö§etmenlerhaftadaenaz2(iki)saatadayöğ retmeninsınıfındadersuygulamasını

izleyecektir.

.Adayöğ rğ tmenlerhaftada4(dört)saatokuliçigözlemveuygulamalaryapacaktu,

B. OKUL  DIŞ I  FAALİYETLER

Adayöğ ıetmenlerhaftada4(dört)SaatokuldışıfaaliYetlerdebulunacaktır,IVilçemilliegitim
mtidurltıt leri  bu  konuda  öğ retmenlere  rehberlik  yapacaktır,

ı. srur  vE  OKUL

234  saai

bölgesinde  görev  yapan

ve aynı branşlarda  oları

aday  öğ retmenler  belirli

periyotlarla  bir  aıaya

gelerek  ortak

komisyorı/atölye

çalışmaları  ile  ön

hazırlık  ve

değ erlendirme

süİeçlerinde  yaptıklan

çalışmalan  paylaşırlar,

,Avru  lç"a.  veya  eğ itim

Bu çalışmaya  daıışman

Aday  öğ retmen,  süreç

icerisinde  daruşman

Ofuetmenin  rehberliğ inde

dlrse  ön  hazırlık  (planlama),

ders  materyali  geliştirme,

ölçme  değ erlendirme  aracı. 
.

hazırlama  çalışmalarına  vakıt

aylrır.

Aday  öğ retmen  aşağ ıdaki

etkinlikleri  danışman

öğ etmenin  rehberliğ inde

gerçekleştirir.

a.  Bir  ders  planı  hazırlar,

Ders  planlama

/Hazırlıld  Ders

Uygulaması  /

Değ erlendirme



6@:etm"nlers,,a,ıyla
başkanlık  ederler.

ffiır'e  t lalt  uycun  materyal

geliştirir.

Aday  öğ ıetmen  atandığ l

okulda  göreve  başladığ ı

andan  it ibaren  dersine  girer,

Danışman  öğ retmen  gözlediğ i

dersle  ilgili  gözlem  formlarını

doldurur  ve  ders  sonunda

aday  öğ retmenle  işlenen

dersin  değ erlendirmesini

yapar.

Dersiyle  ilgili  uygun  ölçme

araçları  geliştirir.

Aday  öğ ıetmen,

haftada  2  (iki)saat  ders

izlemesi  yapar.

Aai!ögret  adanışman  öğ retmen.

ıehberliğ inde  danışman  öğ retmenının

,. alg.* gr.',enlerin  dersini  izler,

llgllro.rl*   doldurur  veders  sonunda

sözlemde  bulunduğ u  sınıtın

İeretmeniyle  izlediğ i  dersin

dİğ erlendirmesini  yapar,  Aday

opıetmenler,  kendi  okulunda  ders

iz]eme  süresinde  farklı  branşlardaki

öğ retmenlerin  derslerinde  de 
.

gİzlemlerde  bulunur,  Bu dersin  kaç saat

İlu"ugrn,  danışman  öğ retmeni  ve okul

müdürü  belirler.

4



l. Aday  öğ etmen,  öğ retmenler

kurulu,  zümre  öğ retmenler

kurulu,  şube  öğ retmenler

kurulu,  rehberlik  hizmetleri

yürütme  kurulu,  öğ renci

davranışlannı  izleme  kurulu,

disiplin  kurulu,  okul  aile

birliğ i  toplantısı,  affna  ve

kutlama  komisyonu,  sosyal

etkinlik  ve kulüp

çalışmaları,  satın  alm4

muayene  ve  teslim  alma

komisyonu,  servis  denetimi,

kantin  denetimi,  yetiştirme

kursları  gibi  okuldaki  btltt ln

kurul  ve komisyonları  izler.

2. Okul  yerleşkesinde  yer  alan

bütiiırı  birim  ve  böliimleri

tanır  ve  işleyişi  hakkında

bilgi  sahibi  olur  (Pansiyonu

olmayan  okullarda  görev

yapan  aday  öğ etmenler  en

az  1 gün  pansiyonlu  bir

okulda  gözlem  yaparlaı).

4.  Okul  içi  birimlerdeki

toplaıtılarda  aktif  görev  alır.

5.  Okul  gelişimiyle  ilgili  saha

çalışması  yapar  ve

önerilerini  de kapsayan

rapor  hazırlar.

6.  Anma,  kutlama,  sosyal

etkinlik,  gezi  vb.

çalışmalarda  görev  alır.

7. Dönem  sonu  iş ve

işlemlerinde  aktil olarak

görev  alr.

Bu  süreçte  haftada  4

(dört)  saat  okul  içi

gözlem  ve  uygulama

yapılacaktır.

Okul  içi  gözlem  ve

uygulamaları

değ erlendirmek  iizere

aynı  ilçede  veya  eğ itim

bölgesinde  görev  yapan

aday  öğ retmenleı

komisyon  çalışması  ile

bilgi,  birikim  ve

tecrübelerini  paylaşırlar.

Bu  komisyonlara

danışman  öğ retmenler

sırasıyla  başkaıılık  eder.

Okul  I çi  Gozlem

ve  Uygulamalar

]

5



E.oxuı,ırşı  r @oplam90SaaQ
IEçıxııııel,*

Aday  Oğ retmen  bu

kapsamda  yaptığ ı

her  t iir  faaliyetle

ilgili  ekte  yer  alan

ilgili  formu  doldurur

ve dosyasına  koyar,

Aai! öğ r"t6  ü.ş"ağ ,  ş,hirdeki  müzeler,

İu.it  i  .J.l"r,  coğ rafi  mekdnlar,  ören  yerleri,

twistlik  mekAnlar  vb,  kurum  ve alaıları  tanır,

bu mekinlann  yetkilileriyle  eğ itim  öğ retim

amaçlı  iş birliğ i  imkAnlarını  afaştınr,

Atandığ ı  il  ile  ilgili  maddi,  marıevi  ve  sözel

tul,* .İ  a"e"rl"ı  demografik  özelliklere  ilişkin

dosya/sunum  hazırlar,

Ş "ni,  ri.llgini

Eu  faaliyetler  iVilçe

milli  eğ itim

müdiirlilklerinin

koordinasyonunda

grup  faaliyetleri

olarak

yürütülecektir.

CıtiilI ffiffiIEEGdiye  başkanlığ ı,

il/ ilçe  milli  eğ itim  müdürlüğ ü  gibi  kurumların

lşleyişi  hakkında  bilgi  edinir,  Miirnkiin  olan

durumlaıda  mülki  ve  idari  amirlerle  tantşır  ve

tecrübelerinden  istifade  eder,

Eilfaaliyetler  ivilçe

milli  eğ itim

müdiirlitklerinin

koordinasyonunda

grup  faaliyetleri

olarak

yiirütülecektir.

İ.yi.ffitr,G  b"lunaır  rehberlik  ve

araştrrma  merkezleri  (RAM),  bilim  ve sanat

".ı."rı"rı  (BiLSEM),  halk  eğ itim  merkezleri

İllEvll  olUİ  farklı  eğ itim  kurumları  ve okul

tt ll.rina.  gözlem  yapar  ve  işleyiş  farklılıkları

hakkında  bilgi  sahibi  olur,

6İaş,mırdaki

Bu  faaliyetler  iVilçe

milli  eğ itim

müdiirliiklerinin

koordinasyonunda

grup  faaliyetleıi

olarak

yürütülecektir.

@l  ,ermiş

şüıslarla  bir  araya  gelerek  tecrübelerinden
Tecrübeyle

Buluşma

fr!ffiFr..,,yc"Ern"l"rı  çerçe,esinde



çevresindeki  gönüllü  kuruluşlaıl  tanır  ve

gönüllü  çahşmalarda  görev  alır.

Bireysel  olarak

mesleki  ve kişisel

gelişim  becerisi

kazaıımaları  için

il/ ilçe  milli  eğ itim

müdiirliikleri  gerekli

aİaştnna  ve

duyurulan  yapar.

kuruluşlar,  halk eğ itim  merkezleri,

özel  kurumlaı  ve  STK'ların  mesleki,

sosyal  ve kişisel  gelişimine  katkı

sağ layacak  imkAnlannı  tanır.

Bilimsel  toplantılafa  katıhr.

(Konferans,  sempoz} ,um,  panel  vb.

etkinliklere  dinleyici  olarak  katılma

veya  bildiri  ve  poster  sunma)

3. Sanatsal  etkinliklere  katılır.  (Sergi,

tiyatro,  sinema,  vb.  sanatsal

etkinliklerden  haberdar  olur  ve

katıhr.)

Mesleki  Gelişim

ve  Kariyer

Y"tŞ ire  programı  süresince  eğ itim  ve

öğ retmenlikle  ilgili  ömek  kitap  listesinden

okuduğ u  kitapları  eleştirel  bir  gözle

değ erlendirerek,  bu  kitaplarn  kişisel  ve

mesleki  gelişimine  katkılanyla  ilgili
düşiincelerini  kitap  okuma  değ erlendirme

Kitap  Okuma

Gtişirıne  lrogramı  süresince  eğ itim  ve

öğ retmenlikle  ilgili  t lmek  film  listesinden

izlediğ i  fitmlerin  kişisel  ve mesleki  gelişimine

katkılanyla  ilgili  düşiincelerini  film

izleme/değ erlendirme  formuna  yazarak

değ erlendirir.

Toplam  Süre  (saıt)

c. öLÇME  VE  DEĞ ERLENDiRME

Aday  öğ retmen  okul  içi ve okul  dışı  faaliyetler  kapsamında  yapıları  çalışmalarda

izleme,ölçmevedegerlendirmesürecininsağ lıklıbirşekildeyürütülebilmesiamacıylaokul

içi ve  okui  dışı  her  tı.ir  faaliyeti  ile  ilgili  standa(  formlan  doldurur.  Bakarılıkça  hazırlarıan

formlar  okullar  ve  danışman  öğ retmenler  tarafından  kendi  okul,  sınıfl  ve  Çevre  Ş artlarına  göre

uyarlanarak  kullanılabilecektirl  Bu  çalışmalara  ait  diğ er  belge  ve  materyalleıle  birlikte  bu

iormlar  kişisel  ve mesleki  gelişim  dosyasında  saklanır,  Bu dosya  Performans  Değ erlendirme

sürecinde  ve sözlü  sınavda  veri  olarak  kullanılabilir,



2. BÖLÜM

HizMET  içi  rĞ iriıı  uvGuLAMALARI

A. GENELAMAÇLAR
Aday  öğ retmen  Yetiştirme  Progrımı  Kapsamında  Aday öğ retmenler;

ı.  dgrJnnenııı.  mesleğ inin  misyonunu  bilir,  aidiyet  ve adanmışlık  duygusu  gelişir.

2.  Kültfu  ve medeniyetimizin  oztindeki/ temellerindeki  eğ itim  aniaYışının  farkında  olur,

3.| l3gSayılıMilliEğ itimTemelKanunundabelirtilenmilli,ahlaki,insani,manevive
kültürel  değ erlerimizi  benimser,

4, Kültiirel  çeşitlilikterimizi  ve  eğ itimle  olan  ilişkisini  fark  eder,

5.  Öğ retmentik  uygulamalarına  yönelik  bilgi  ve  becerileri  gelişir,

6.  Milli  oğ itimin  genel  polit ikalarmı,  güncel  öncelikterini  ve uygulamalarını  bilir,

l.  Ögrenme  siireçleri  ve  eğ itim  etkinlikleri  ile  ilgili  model  uygulamaları  kavrar,

8,  ulusal  ve  uluslararası  gjiş..l..  ışığ ında  ülkemizin  eğ itim  perspektifi  hakkında  bilgi  sahibi

olur.

9.  Eğ itim  ve öğ retim  ile  ilgili  mevzuattaki  temel  konuları  bilir,

B.  LIYGULAMA  iLE  İLGİLİ  AÇIKLAMALAR

1.  Aday  öğ retmenler  okul  içi ve okul  dışı  uygulamalardan  sonra,  toplam  10 adet  (168

saat  ) hizmetiçi  eğ İtim  faalİyetlerİne  katılırlr,  _  ...

2.Hizmetiçieğ itimler.".ı.",o.ntalimatlımüallifaaliyetlerolarakuygulaıur'Bu
faaliyetler,  "ğ it i*  

ö;; ii; i  ukrut* uyu"uk  şekilde  planlanacak  olup,  gerektiğ inde

alşamları  ve hafta  sonları  da yapılabilecektir,

3.  Aday  öğ retmenlerin  tamamı"İn  katılucagı  uygun  eğ itim  ortamlan  tercih  edilir,

4.Hizmetiçieğ itimfaaliyetlerindeBakanlıkmerkezVetaşrateşkilatıpersoneli,
t iniversiteler,  STK'I ; ,  t lzel  ve  kamu  kuruluşları  ve  alan  uzmanlanndan  yararlanılır,

5.  Hizmetiçi  .eitı.  f; iyril"ri  mahalli  olarak  düzenlenebileceğ i  gibi uzaktan  eğ itim

yoluyla  da diizenlenebilir,

KAZANIMLARSEMiNERKONULARI

6T  re.ine.in  sonunda

öğ retmenler,
1.  Osmanlı'dan  giiniiınüze

ulkemizdeki
demokratikleşme  siirecini

tiim  aşamalarıyl  a bilir,

2.  Cumhuriyet  tarihi  boyunca

vanılan  askeri

.üaulr.1.1"ri  ve  bunlann

demokıatik  yaşama

zaraılarını  fark  oder,

3.  15  Temmuz  dgqbe

Türkiye'de  Demokasi  Serüvenı  ve

15  Temmuz  Süeci

Demokatik  bir

toplumun  oluşum

ve  gelişiminde

öğ retmenlerin  ve

eğ itimin  roliirıü

kavrar.



ve soıırasndaki  demokasi

zaferinin  Ttiüık  tarihindeki

önemini  faık  eder.

4. Demokratik  bir  toplumun

oluşumunda  öğ retmenlerin

ve okulların  rolünü  kavrar.

S", seminerin  sonrında

öğ retmenler,  l. Ülkemizdeki  kültiirel

çeşitliliklerimizi  açıklar.

2. Bir arada  yaşama

kültürünü  ve yansımalannı

yorumlar.

3. Yaşayan  dil  ve

lehçelerin  farkında  olur.

4. Görev  yapacağ ı  yörede

Tiirkçe  dışındayaygın
olarak  kullanılan  dil

hakkında  bilgi  süibi  olur

ve  bu dilde  kendini  temel

Kaynakları  ve Eğ itime  Yansımaları

a.  Kültürel  çeşitliliklerimiz
b.  Bir  arada  yaşama  kültürü

c. Yaşayan  dil  ve  lehçeler

taaolu  G çot  Kültürlülü,Kültfuel

çeşitliliklerimizi
ve  eğ itimle  oları

ilişkisini  fark

eder.

Bu seıninerin  sonunda

öğ retmenler,

1 . Geçmişten  gilnilınilz  e

öğ retmenlik

mesleğ inin  tarihi

serüvenini  özetler.

2. Öğ retmenliğ in  milli  ve

evrensel

sonunluluklannrn

farkında  olur.

3.  ilham  veren

öğ etmenlerin  temel

özelliklerini  açıklar,

4.  Yansıtrcı  Düşünme

becerisine  süip
Araştırmacı  Öğ retmen

Modelinin
özelliklerini
misallerle  açıklar.

tarihi  temelleri  ve

misyonu

Geçmişten  günümüze

öğ retmenlik

Öğ retmenliğ in  milli  ve

evrensel  sorumlulukları

llham  veren

Öğ retmenler  ve

Unutulmayan

Ögretmenlik  Hatıralaıı

Yansıtıcı  Düştinıne  ve

Araştırmacı  Öğ retmen

Modeli

mesleğ inin

misyonunu  bilir,

aidiyet  ve

adanmışlık

duygusu  gelişir.

öğ retmenler,

1. Kültiir  ve

medeniyetimizde

eğ itimle  ilgili  öne

çıkan  özgiin

düşti.ırıceleri  ve

Bu seminerin  sonunda

Eğ itim  Anlayışının  Temelleri

a. kültiiı  ve

medeniyetimizde

eğ itimle  ilgili  özgiirı

düşünceler  ve  tespitler

(Asya'nın  Kandilleri  ve

Rllltt lr *  MedeniyetimizdeKültür  ve

medeniyetimizin

öziiırıdekvtemelin

deki  eğ itim

anlayışının

farkında  olur.



Batıya  Doğ ru  Akan

Nehir  belgeselleri

izlenir)

Eğ itimin  terbiye  ve  irfan

boyutu

Eğ itimde  sevgi,  şefkat,

merhamet  temelli

yaklaşım

Medeniyet

öncülerimizden

eğ itimde  ömek

davranışlar

c.

anlayışları  fark  eder.

2. Eğ itimin  terbiye  ve

irfan  bolufunu  açıklar.

3. Eğ itimde  sevgi,  şefkat
ve merhamet  temelli

yaklaşımı  kavrar.

4. Eğ itimde,  medeniyet

öncülerimizden  gtiniimüze

yansıyan  ömek  davranışlan

yorumlar.

l739  sayılı  Milli
Eğ itim  Temel

kanununda

belirtilen  milli,

manevi,  ahlaki,

insani  ve  kültürel

değ erlerimizi

benimser.

lnsan  ve  Değ erler

Eğ itimde  varlık,  hayat,

bilgi,  insan  ve  değ er

bütiinselliğ i

Eğ itimde  duygu,

düşünce  ve  davranış

uyumu

Milli,  evrensel,  ahlaki

ve kültürel  değ erler

Değ erlerin  insan

eğ itimindeki  etkisi  ve

kazandırdıkları

Öğ retmenlik  Mesleğ inin

Teme1  Değ erleri  ve Etik

Iükeleri

l.

c.

2.

Bu  seminerin  sonunda

öğ retmenler,

1.  Varlık,  hayat,  bilgi,

insan  ve  değ er

ilişkisini  eğ itim

açısından  bütiinsellik

boyutu  ile  açıklar.

2. Milli,  evrensel,  a} ılaki

ve kültiirel  değ erleri

açıklar.

3.  Değ erlerin  insan

eğ itimindeki  etkisini

ve kazanrmlannı

söyler.

4.  Öğ retmenlik

mesleğ inin  temel

değ erlerini  ve etik

ilkelerini  ömeklerle

açıklar.

5. Öğ retmenlik  mesleğ i

ile bağ daşmayan

dawaııışlan

ömeklendirir.

12
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uygulamalarına

yönelik  bilgi  ve

becerileri  gelişir.

l . Omek  Uygulamalarla

Etkili  İletişim  Becerileri

a.  Genel  iletişim  becerileri

b. Öğ rencilerle  iletişim

c. Velilerle  iletişim

d, Kurumsal  iletişim,  temsil

ve protokol  kuralları

2. Etkili  Sınıf  Yönetimi

a.  Sınıf  yönetimini

oluştuarı  siireçler

b.  sınıf  kuralları

c. Sınıf  yönetimini

etkileyen  öğ retrnen

davranışları

d.  İstenmeyen  davranışlara

yönelik  stratejiler

Bu  seminerin  sonunda

öğ retmenler,

1. Öğ rencilerle  ve

velilerle  etkili  iletişim

kurma  stratej  ilerini

kavrar.

2. Kurum  içi  ve kurum

üşı  iletişim

becerilerinin  farkında

olur.

3. Kurumlar  arası  iletişim

ve protokol  kurallannın

faıkında  olur.

4,  Sınıf  içi  kurallan  ve

sınıf yönetimini  olumlu

ve olumsuz  etkileyen

öğ retmen  davranışlannı

yorumlar.

5.  İstenmeyen

davranı  şlara yönelik

yeni  stratejiler

geliştirmesi

gerektiğ inin  farkında

olur.

6. Sınıf  yönetiminde

öğ retmenin  lider

davranışlannın  ve

etkinliğ inin  farkında

olur.

Bu  seminerin  sonrında

öğ ıetmenler,

l. Öğ retmenlik  mesleğ i

genel  yeterliklerinin

farkında  olur.

2. Bakarıhğ ın  eokul,

MEBBİS,  ekurs  ve e

pansiyon  gibi  elektronik

uygulamalannr  bilir.

3, Fatih  projesi  ve EBA
uygulamalarının

farkında  olur

4. Araştırmacı  Öğ retmen

yaklaşımı  ve Eylem

(Aksiyon)  Araşürması

1. Milli Eğ itim  sistemi  ve

Öğ retmenlik

a, Öğ retmenlik  mesleğ i

genel  yeterlikleri

2. Milli Eğ itimde

Elektronik  Uygulamalar

a.  Eokul,  MEBBİS,  e

kurs,  epansiyon  vb.

uygulamalar

b.  Fatih  projesi  ve EBA
uygulamaları

3.  Araştırmacı  öğ retmen

Modeli  ve  Eylem

(Aksiyon)  Araştırması

Milli  eğ itimin

genel

polit ikalannı,

güncel

önceliklerini  ve

uygulamalarını

bilir,

I I



konusunda  bilgi  sahibi

olıu.

Bu seminerin  sonunda

öğ retmenler,

1.  Medeniyetimizin

bugiiniinü  ve

geleceğ ini  yorumlar.

2. Eğ itim  alanında

uluslararası

gelişmelerin  faıkında

olur.

3.  Uluslararası

faaliyetler  ve

raporlarda  Tilrk  Eğ itim

l  Sistemi  haki< ında  yer

aları  yorumlan  bilir.

l. Medeniyetimizin  Analizi
(Dünü,  Bugiinü  ve

Geleceğ i)
2.  Uluslararası  Bağ lamda

eğ itim  alanında  gelişmeler

a.  Başarılı  ülke örnekleri

(Finlandiya,  Kore,

Singapur)
b. Alternatif  okul  ve eğ itim

modelleri  (ev  okul,  uzaktan

eğ itim  vb.)

3.  Uluslararası  kuruluşlar  ve

Tilrk Eğ itim  Sistemine

yansımaları  (AB, OECD,

LnııcgR  UNEsCo,  ilr vu.

kuruluşların  eğ itimle  ilgili
faaliyet  ve  raporlarında

Türkiye'nin  yeri

uluslararası

gelişmeler

ışığ ında

ülkemizin  eğ itim

perspektifi

hakkında  bilgi

sahibi  olur.

BI  seminerin  sonunda

öğ retmenler,

1. Ulusal  ve uluslaraıası

projelerin  nasıl

hazırlandığ lru  ve

gerçekleştirildiğ ini

örnekler  ışığ ında  fark

eder.

2. Ömekler  iizerinden

sosyal  sorumluluk

projelerinin  önemini

ve nasıl

l  gerçekleştirildiğ ini

bilir.

3. Madde  bağ ımlılığ ı,

etkileri  ve nasıl  başa

çıkılacağ ını  açıklar.

4. Medya  okuryazarlığ ı

ve sosyal  medya

kullanımın  olumlu  ve

olumsuz  yönlerini

ayırt  eder.

5.  Sosyal  kültürel

etkinliklerin  eğ itim

stirecine  ve okul

kültürtine  etkisini  fark

eder.

ulusal  ve uluslararası

eğ itim  projeleri  ve

örnek  projeler

Sosyal  sorumluluk

projeleri  ve örnek

projeler

Bağ ımlılıklar  ve

rehberlik  faaliyetleri,

Medya  okuryazarlığ ı  ve

sosyal  medya  kullanımı

Örnek  vakalarla  eğ itim

stirecinin  izlenmesi  ve

değ erlendirilmesi

Ögrenen  okul;   sosyal

küttiiıel  etkinlikler  ve

eğ itim  stirecine  etkileri,

iyi  örnekler

süreçleri  ve

eğ itim  etkinlikleri

ile  ilgili  model

uygulamalan

kawar.



6,  Sosyal  kültürel

etkinliklerde  bazı  iyi

ömekleri  açıklar.

Eğ itim  ve

öğ retim  ile  ilgili
mevzuattaki

temel  konuları

bilir.

657  sayılı  Devlet
Memurları  Kanunu,
4483  sayılı  Memurlar  ve
Diğ er  Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması  Hakkında
Kanun,
l739  sayılı Milli Eğ itim
Temel  Kanunu,
652  sayılı Milli Eğ itim
Bakanlığ ının  Teşkilat  ve

Görevleri  Hakkında
kanun  Hükmiinde
Kararname,
5580  sayılı  Özel
Ögretim  Kurumları
Kanunu,
633l  sayılı  İş Sağ lığ ı  ve

Güvenliğ i  Kanunu,
Görevin  gerektirdiğ i

diğ er  mevzuat

1.

2.

3.

4.

7.

l. Devlet  memunınun

görev  ve

sorumluluklannı  ana

hatları  ile  bilir.

2.Kanunlarda  geçen

eğ itim  ve öğ retim  ile

ilgili  mevzuatı  tanır.

3. Milli  Eğ itim  Temel

I (anırnu'  nda  belirtilen

milli eğ itimin  genel  ve

özel  amaçlarını  bilir.

4.Eğ itim  öğ retim  ile

ilgili  yönetınelikleri  ve

diğ er  mevzuatr  tanır  ve

içeriğ i hakkında

kanaat  edinir.

l2

Toplam  Süre 168
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Form1

ADAY  ÖĞ nBrVİEN  ÇALIŞ MA  PROGRAMI

T.C.  Kimlik  Numarası

ı,ın...    .,.l.../ 2o...

tNot:   Bu  form  bir  sonrıkl  hıftı  ıdıy  öğ retmenin  yj_uj_* ?Hr:1?:_l1p:_Tİ::   t l11':# i.Y:fi[ [ t '; i
olarak  düzenlenir.  Gerekli  durumlırdı  birden  f+ l,a

Çalışma  Yapılan
OkuVKurumIVI Içe

Çalışma  yapılacak  alan  ve  yapılacak  çalışmalar

Diğ er  faaliyetler:
(Varsa  eğ itimle  ilgili
izlenecek  film,
okunacak  kitaplar  ve

diğ er  soysal
etkinlikler)

Danışman
...,l.,,.l20...

| mıa
Adı Soyadı

.,...l...,../ 20.,.

lmza
Adı  Soyadı



! 'ormz

ADAY  ÖĞ RETMEN  HAFTALIK  FAALiYET  RAPORU  (.....  haftı)
,../ ...l20...    ...l...l20,,.

Aday  Öğ retmenin Adı  soyadı
T.C.  Kiınlik  Numarası

Branşı

OkuUKurum/İUhçe

Çahşma  Yapılan
OkuVKurum/İl/ İlçe

Çalışma  Yapılan
Alan

Deİs  Plsnl8ma
lHgzırlıW

Değ erlendirme
ı

Sınıf  içi
izleme

(Ders  izleme)
n

Sınıf  içi
Uygulsma

(Ders  Uygl.)
n

Okul  içi
Gözlem/

Uygulamı
n

okul  Dışl
Fııliyetlcr

tr

Mesıcki

Çıhşıtrı

fl

Hizmetiçi
Eğ itim

n

Günler
Çahşma
sllresi
(§ıat)

Çahşma  Yapılan  Alan  ve  Yapılan  Çsl!şmalar

Pazart€si

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma  l

I

Diğ er  faaliyetler:

(varsa  eğ itimle  ilgiıi
izlenen  film,  okunın
kitaplar  ve  diğ er
soysal  etkinlikler)

Film  İz| eme/   Kitap
okumı  formu
ekıenecektir.

Sayfa  1



Değ erlendirme

(Aday  öğ retmen,  bu

kısımda  bu hafta

içinde
gerçekleştirdiğ i
faaliyetlerin  bir
öğ retmen  adayı

olırak  kişisel  ve

mesleki  gelişimine

nasıl  katkıda
bulunduğ unu
değ erlendirecektir)

Aday  Öğ retmen

..,.l.,..l20,.,

Adı  Soyadı:

[mza:

Danışman  Öğ retmen

,..,,l,....,l20...

Adı  Soyadı:

| mza:

Sayfa  2



Aday
Öğ retmenin

Adı  Soyadı:
T.C.  Kinrlik  Numarası:
Branşı:
OtuYru"umİVİlçe:

Form  3

ADAY  ÖĞ nrrıvınN  DERS  İzırcıvınroRMu

Dersin  Adı:

Sınıf/ Ş ube:

İal«  ne  gibi  kızanımlar  elde ettiniz?

Aday  Öğ retmen
Tarih

Adı  Soyadıimza



Adayın  Adı  ve Soyadı:

Okul: Tarih: Sınıf/ Ş ube:

Dersin  Konusu:

Öğ renci  Sayısı ........  Kız .........  Erkek

Sınıf/dersle  ilgili  genel  gözlemler:   (Sıra  düzeni,  hazırlanon  ders  araç  ve  gereçleri,  materyaller  vs.)

Dersin  üç aşamasında  gerçekleştirilen  faaliyetlerin  özeti

1.  Giriş

2. Ana  Etkinlikler

3.  Bitiş

Genel  yorumlar

Form  4A
ADAv  ÖĞ nnrıvıEN  DER§  içi uvcuLAMA  çÖzıBtı  FoRMU
(Danışman  öğ retmen  tarafından  izlenen  her  ders  için  doldurulacaktır.)

Sayfa  1



Kategori Gözlenen  Davranış Saı Toplam  Sayı Notlar

N
Os
O
=a.

aJ

| ğ 0
ıQ

1. Fırklı  öğ retim  yöntem  ve  tekniklerini
kullanır
Ömek  olay,  arazi  ça!ışması,  altı  şapka,  Sokratik

tartışm4  ayrılıp  birleşme  ve  istasyon  gibi  farklı

yöntem  ve  teknikleri  kulllanır.

Kullanılan  vöntem  ve  teknik:

2.  Grup  ça!ışması  y8ptırır
Öğ enciler  iki  ya  da  düa  fazla  kişiden  oluşan

gruplar  halinde  çalışırlar;   küçük  grup

tartışmaları  yaparlar.

3.  Bireysel  çalışma  yaptırır
Öğ renciler  çalışma  yaprağ ı,  fotoğ raf  ve metin

gibi  materyallerle  çalışarak  belirlenen  amacı

gerçekleştirir.

=N
{ )

l  .j i
l9
l=la
lc
lO
lE
l6)
lL
l  ığ !
| ,O

4.  Dersi  ınlatır
İçerik  ya  da  süreçlerle  ilgili  olguları  ya da

iıkirleri  verir;   kendi  düşüncelerini  ifade  eder,

5. Der§i  srnrın  araçtarı  kullanırık  anlatır

Sunum  yazılımları,  ders  kitabı,  akıllı  tahta  vb,

kullaııarak  dersi  anlatır.

6. Soru  sorgr
İçerik  ve  süreçle  ilgili bilgi  (çzbe0  ve  kavrama

d'Uzeyinde  sonı sorar]   dersi  gelişigüzel  sorular

çerçevesinde  işler.

Danışman
Tarih

Adı  Soyadı

Sayfa  2



Form  4B

ADAy  öĞ nrrıvıEN  öĞ RETMENLİK  UyGuLAMASI   DERS  iÇİ  cÖzı,rıvı
GENEL  DEĞ ERLENDİRME  FORMU

Aday  Ögretmen:  Okulu  :  """"""""
»* İşrnİ öğ retmen..  Tarih:

g, o.ğ .ı.rİai...  formundaki  maddelerin  karşısında  bulunan  kısaltmalann  arılamı:

İg):   Ercığ i  var  (K):   Kabul  edilebilir  1i;   =  İyi  yetişmiş  Uygun  o1an  seçeneğ i  (+ )  ile

işaretleyiniz
(Bu  form  danışman  öğ retmen  tarafindan  büttın ders  uygulamaları  bitt ikten  sonra  genel

d.ğ .rl.ndi
AÇIKLAMA  VE
YORUMLAR

| ; :
KONU  ALANI  VE ALAN  nĞ İrİİVİİ

Konuda  geçen  temel  ilke  ve kavramları

mantıksal  bir  futarlılıkla  ilişkilendirebilme

Konunun  gerektirdiğ i  sözel  ve görsel dili

(şekil,  şema,  grafik,  formül  vb.)  uygun

biçimde  kullanabilme

Konu  ile alanın  diğ er  konularını

ilişkilendirebilme

1.2.|   l Özel  öğ retim  yaklaşım,  yöntem  ve

tekniklerini  bilme

1,2,2 Öğ retim  teknoloj  i  lerinden  yararlanabi  lme

Öğ rencilerde  yanlış  gelişmiş  kavramları

belirleyebilme

Ögrenci  sorularına  uygun  ve yeterli  yanıtlar

oluşturabilme

Ögrenme  ortamının  güvenliğ ini

sağ layabilme

PLANLAMA

rr'
r
l

KONU  ALANI   gİtcİsİ

1.1  .1  |   l< onu  ile  ilgili  temel  ilke ve  kavramları

ALAN  rĞ İrİıvıİ  nİı,çİsİ

öĞ nBrıvınö  Ğ nrxıwg  sünB  ci

2.| .|   |  O* r,  planını  açık,  anlaşılır  ve düzenli

biçimde  yazabilme

Sayfa  1



Form_  4_B

t
t

t
I

tr
I

Uygun  araçgereç  ve materyal  seçme  ve
hazırlayabilme

Konuyu  önceki  ve sonraki  derslerle
ilişkilendirebilme

SINIF yÖı,rrrİurİ

l"rI

t[ [

rrrr
t
i

ir

Amaç  ve hedef  davranışları  açık  bir  biçimde
ifade  edebilme

Hedef  davranışları  uygun  yöntem  ve
teknikleri  belirleyebilme

Hedef  davranışlara  uygun  değ erlendirme
biçimleri  belirleyebilme

öĞ nrriıu  strnBci

biçimde  kullanabilme

zamanı  verimli  kullanabilme

Öğ rencilerin  etkin  katılımı  için  etkinlikler
düzenleyebilme

Öğ retimi  bireysel  farklılıklara  göre

sürdürebilme

Öğ retim  araçgereç  ve materyalini  sınıf
düzeyine  uygun  biçimde  kullanabilme

Özetleme  ve uygun  dönütler  verebilme

Hedef  davranışlara  ulaşma  düzeyini

değ erlendirebilme

Derse  ilgi ve  dikkati  çekebilme

Ders  süresinde

Demokratik  bir öğ renme  ortamı

sağ layabilme

Derse  ilgi  ve güdünün  sürekliliğ ini

sağ layabilme

Sayfa  2

[ [

Derse  uygun  bir giriş  yapabilme



Form  4B

r
l

r
I

rrll
Ders  sonunda

1t"

iıBrişiır

ll
rrr

Kesinti  ve engellemelere  karşı  uygun

önlemler  alabilme

Övgü  ve yaptırımlardan  yararlanabilme

Dersi  toparlayabilme

Gelecek  dersle  ilgili  bilgiler  ve  ödevler

verebilme

Öğ rencileri  sınıftan  çıkarmaya
hazırlayabilme

Sayfa  3

Anlaşılır  açıklamalar  ve yönergeler

verebilme

Konuya  uygun  düşündürücü  sorular

sorabilme

Ses  tonunu  etkili  biçimde  kullanabilme

Sözel  dili  ve beden  dilini  etkili  biçimde

kullanabilme

Öğ rencilerle  etkili  iletişim  kurabilme

Öğ rencileri  ilgi  ile  dinleme



(ı
Form  &B

Gencl  Kanaat:

Öğ retmen  adayının  yukarıdaki  yeterlik  alanlarının  her  birinde  yapmış  olduğ u

ça'İışmalara  ilişkin  düşünceler

Daııışnıan  Öğ retınen

iınza

Öğ retmen  adayının  görüşlerİ  (Ad:y,  danışmanının  kanaatleriyle  ilgili  görüş  ve

açİklamaların  ı aşağ ıya  yazacaktır)

Sayfa  4



Form  5

ADAY  ÖĞ nrrıvırcx  rıİrap  DEĞ ERLENDİRME  FORMU

Kitabın  adı  ve y^ zar| i

sel gelişiminize  nasıl  bir  kıtliuda

bulunduğ unutartışınız:

Aday  Öğ retmen

Tarih
imza

Adı  Soyadı

Aday
öğ retmenin

Adı  Soyadı:
T.C.  Kimlik  Numarası:
Branşı:



Aday
Öğ retmenin

Adı Soyadı:
T.C.  Kimlik  Numarası:
Branşr:
OkuVKurumIVI lçe:

Form  6

ADAY  Ö Ğ nrc  rvıEN  FİLM  izınrvır, mE  Ğ E RLE  N D  RIü{ E  FoR]vIU

Filmin  adı:

Filmin  gösteriın  yılı,  süresi  ve  ülke:

oıdugunuz  fiımin  kişisel  ve mesleki  gelişiminize  nasıl  bir  katkıda  bulunduğ unu

tartışınız:

Aday  Öğ retmen

Tarih

Adı  Soyadı

&}



'  ,'
Form  6

AD  A Y Ö Ğ nn  rıvırc  N FİLM  izınrvın mE  Ğ E RL  E ND hIü{ E  F ORMU

Aday
Öğ retmenin

Adı  Soyadı:
T.C. Kimlik  Numarası:
Branşr:
OkullKurumİVİlce:

Filmin  adı:

Ftl,.t"  gö§t".ir"  yrlr,,ü."rt  re  üke:

olduğ unuz  filmin  kişisel  ve mesleki  gelişiminize  nasıl  bir  katkıda  bulunduğ unu
tartışınız:

Aday  Öğ retmen

Tarih

Adı  Soyadı

imza



Form  7

ADAYöĞ nnrıvrnxOKULDIŞ IFAALIyBI ı,BnDEĞ ERLENDİRMEFORİVI IJ

Vıp,lan  Faıliyet:

FaİŞ ,ettntarthİ  ve  süresi:

Yapmış  olduğ unuz  ı:

öğ retmenle  urırş_"Ji.i  ı.iii."ı  r. * u.ı"i.İ'J"i* i.ı",*   n"ı  uı, katkıda  bulunduğ unu

tartışınız:

Aday  Öğ retmen

Tarih

Adı  Soyadı

flCKimılk  Nomu,a",

Ll



önnnx  niııvr  ı,isrnsi

(Alfıbetik  Sırayla)

l.  3  Idiots

2. AmericaıTeacher

3. Asyanın  Kandilleri  (Belgesel)

4.  Bahya  Doğ ru  Akan  Nehir  (Belgesel)

5. Billy  Elliot

6.  Birinci  Sınıf  /  The  First  Grader

7.  Carı  Dostum  /  Good  Will  Hunting

8,  Canım  Ögretmenim  /  Monsieur  Lazhaı

9.  Hababam  Sınıfi  (1975)

10.  Hababam  Sınıfı  Dokuz  Doğ uruyor  (l979)

1l.  Hababam  Sırufi  Güle  Güle  (l98l)

l2.  Hababam  Sınıfı  Sırufta  Kaldı  (1976)

l3.  Hababam  Sınıfı  Tatilde  (1978)

14.  Hababam  Sınıfı  Uyanıyor  (l977)

15,  iki Dil Bir  Bavul

i6.  İmparatorlar  Kulübü

17.  Kara  (Black)

18.  Kara  Tahta  /  Takhtesiah  (Blackboards)

19.  Koro  /  LesChoristes

20.  Kör Nokta

21.  Olmak  ve  Sahip  Olmak  /  Etre  et Avoir  /  To  Be and  To  Have

22.  Öltl  Ozanlar  Demeğ i  /  Dead  Poets  Society

23.  Özgiirliik  Yazarları

24.  Patch  Adams

25.  Sevgili  Öğ retrnenim  /  Mr.  Holland's  Opus

26. Sınıf  /  EntrelesMurs  (The  Class)

27.  Süpermen'i  Beklerken  /  Waiting  For  Superman

28.  Tepetaklak  Nelson  /  Half  Nelson

29.  The  Blindside

30.  Yerdeki  Yıldızlar  /  Taare  Zarneen  Pu



s  i.

önıısrr< irar  ı,isrnsi

Kitap  Adı
; ; ;= ; ı* ; ; ; ; ; ;

Yayınevi
Yazar  Adı

l,lffimYayıncılık
Atay,  O,l ffi Ki@_

2 Ayverdi,  S. ffi
.,\ ı.,,ı  A nılatı  rl R701g40)

Art Yayınlan
3 Bal,M.  A.

\ / İlul  lıuııl4.  \ .".:_  _,/   ;   : ;   ;   ; :   ; ! i] Tüsirer  Yayınlan
4 Brockman,  J. Meraklı  Zihinler:   tsar  ÇocuK  Nasıt  Eıır  Dırrur

6trl.."  N.ş"yq__
^ : ._^ ,^ .^  

/ ] _^ A

5 Enç,  M. Pl* i* iij* * ; : , Aynntı  Yayınları
6 Freire,  P, ğ zllcntElul  rçuoğ vJ!şı

Sofie'nin  Dünyası

Eaşa.sol,_Pffi  l* ud,  ğ , Ol,ul

^   _r  .r^ l.A

Parı  Yayınlan
7 Gaarder,  J, Ro.,o,  Yavınları
8 Glasser,  W. Varlık  Yayınlan
9 Goleman,  D. l  ,llvg[ ı5al  zçAlı

S;;İBil,mleri  Açın:  Sosyal  Bilimlerin
yeniden  yapılanması  Üzerine  Rapor

Metis  Yayınlan
l0 Gulbenkian

Komisyonu ınkılao  kitabevi
ll Güntekin,  R. N AcümaK

ll^ l^ _  o  .afr  cl 
' 

{   lllrr'/ Beyaz  Yayınlgq1
| 2 Holt,  J. Çocul(lğ ı  rrguvıl  u4rs,v,_  * ,

f^ ] ., Sule Yayınlan
13 I llich.  I .

İzzetbegoviç,  A.

t  ,klllsuz  l uuıurır
D^ ..  A 16ctn.la  lclAm Klasik  Yayınları

4 lruuu  vç  uqrr  .  ırqJrrrv*   ,,__

Dfia"n  Brsür"  lnsan  ve  insanlar:   Sosyal

Psikolojiye  Giriş

Ewim  Yayınları
l5 K6ğ ıtçıbaşı,  Ç.&

C  ema] .cı] ,ar   Z. Yeryüztl  lgyglar]_
Kan,  Ş . H. Mahrem  Maceral6 l;İffiğ ı!&

] Kant,  I . F,pI I lm  UZtl  ıırç

Bir Eğ itim  Tasavwru  UlaraK

lgery;1.1s,uy""  vl.t.
Çocuk  Davamız

,ı  T/__l,  cr^ ^ +

Derg6h  Yayınlan
18

KaraJ. 

& Birinci,  A.

Karabekir,  K,
Çll,  ı< ".di  Yavınlan

Diriliş  Yayınlanl9
20 Karakoç,  S. * H4# iİ# * ". Diriliş  Yayınlan
21 Karakoç.  S ffi Yapl  KıquaJnlgı_

Khan,  S.22 "* lJi"^ * '":   ;""i': : :   i; ; : ; ; : ; :   n;"  i;hi; ii kultur  ve  Turizm

Bakaniığ ı  Vqyıleü_23 kültür  ve Turizm

Bakanlığ ı 



Ş ehirlnsan  Meoenryğ t  I \ upruşu,  uwt  yy,g,
l\ ^ l.  a,:   ili1,1af

"'ll!^   '} l* l  i'i,,,:   ;  ; : ; ; :   ; ,; : :  
^ ; i; r","

Hece  Yayınları
Leitch,  T. WikipeOıa  U:  UıJtlaü  VaBu4  prığ r,

Liberal  Eğ itim ffiritap!e,rygu!9] l_
25 McCourt.  F. 9ğ | "''"n= ,,  ,  ^ , ; : ; : : : ;   o; i,; , MAB
2o Needham,  J. ffi ETay,,* rE
T7  J  Özden,Oren,  R, ffi ffiıAkademi

Yaynları28 Tffire,A.  V.

Pennac,  Fı.
anYayınları29 9Ku''5] ll| '] ,,,  : :   ıt; ; "; ; ; ; E'r.  30 Petrov,  G. t eyİız Zi  lıuilrtıar  v,^ """^ 

Cahil  Hoca

Emile  _

lıl.t l,  Vaygbg_
3l ilcle.,| _ Kilit  Yayınevi

Rousseau,  J.  J. Öttiken  \ [ 9g!yg1__
33 Safa,  P. ri.aVayala.1
34 Sezgin,  F. gr!Plg+ * :H:I ] thati'layr4]g4
35 Tahir,  K. Rozk  ırdaKı  Lcııııuç"

Türki.ye'  n!!_\4_qq] !  uav  as  ı Dergah  Yayınlan

36 Topçu,  N. Hece  Yayınları

37 Toros,  H. Asya  nrlt  \ s§] } =

L


