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BULANIK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ııüoünı-ÜĞNp
BULANIK

ilgi: a) Ögretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürülüğünün 09.11.20|6 tarih ve

43 50 l 5 82_7 7 4E.|2659 |38

b) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GenelMüdürlüğü'nün l2.05.20l5 tarihli 2|5l|3
sayılı Genelgesi

İlçemize sözleşmeli öğretmen olarak atanan ve adaylıkları daha önce özel eğitim
kurumlarında kaldırılan öğretmenlerin yetiştirme sürecine dahil edilip edilemeyeceği ile ilgili
oluşan tereddütler üzerine ; Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi (a)

yazısı ya^mzekinde gönderilmiştir. İlgi (a) yazıyagöre sözleşmeli öğretmen olarak ataması

yapılıp adaylıkları daha önce özel eğitim kurumlarında kaldırılan öğretmenlerin adaylık
işlemleri ilgi (b) Genelge'nin 2. Maddesinin (c) bendine göre yapılacak ve ayrıca bu durumda

olan öğretmenlere " Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyıım
Programı " uygulanacaktır. Söz konusu uyum programı yazlmv ekinde gönderilmiştir ve

uyum programlnın takibi okul/kurum müdürü tarafında yapılacaktır.

Gereğini rica ederim

Yalçın TUNÇEL
İlçe Milli Eğitim MüdürV.

EKLER:
ı- İlgi Yazı(2 Adet)
2- Program (11 Sayfa)

3- Formlar(S Adet)
4- Örnek Film ve Kitap Listesi ( 2 Sayfa)

DAĞITIM:
l-Tüm Okul ve Kurum Müdürlükleri

l6. l l .20l6

Bitgi Hdinıne:N. YOLDAŞ

l'el: {(}436) ]l1 2() 2.5 t?ıl,.s: (0,136) 3ll 2_5 25

ffiaileimzalanııııştır.http://evraksorgu'lı)eb.gov.tradresindenabfa-5B0b-34df-92t0-2f71koduiıeteyitedilebilir
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ı,ıirı.i EĞirivı gaKANI-ıĞı
Ögretınen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürltiğü

Sayı : 4350l 582-774-E.l2659l38
konu: Aday Öğretmen yetiştirme süreciTereddüte Düşülen Hususlar

09. l l .20l6

VALİLİĞİNE
(İl Milti Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) l7.10.20l6 tarih ve 4350l582-774-E,l1424855 sayılı yazı.
b) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GenelMüdürlüğü'nün l 2.05.2015 tarihli

20l, 5/ 13 sayılı Genelgesi

Şubat 20l6 ve sonrasında ataması yapılıp yetiştirme sürecini bitirmemiş olan aday
öğretmenlerin eğitimleri Aday Ögretmen Yetiştirme Programı çerçevesinde devam
etmektedir.

I|gi yazı ile gönderilen program ve eklerinde, GenelMüdüriüğümüze ulaşan telefon ve
e-maillerden tereddüte düşülen hususlar olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

1, Program, Şubat 20l6 tarihinden sonra atanmış ancak geçerlimazeretleri nedeniyle Aday
Öğretmen Yetiştirme Programını tamlayamayanları, e-kpss ile atananları ve sözleşmeli
öğretmen olarak atanaıı/atanacak olanları kapsamaktadır,

2. Aday öğretmenlerin katılması zorunlu olan hizmetiçi eğitim faaliyetleri, ayrıca bir
talimat beklenmeksizin, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı beraberinde ilgİ yazımız
çerçevesİnde planlanıp uygulanacak olup, yarıyıl veyayaztatiline bırakılmayacaktır.

3. "Türkiye'de Demokrasi Serüveni ve l5 Temmuz Süreci Seminerini" Aday Öğretmen
Yetiştirme Programını daha önce taınamlamış olan veya programa devam eden bütün
aday öğretmenler alınacaktır.

4, Özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan öğretmenlerden bakanhğımıza sözleşmeli
öğretmen olarak ataması yapılanlara ilgi (b) Genelge'nin 2. Maddenin (c) bendine göre
işlem yapılacak olup; ayrıca "Özel Ögretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan
Öğretmenlerin Uyum Programı" uygulanacaktır,
Bu kapsamda;

a) Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Ögretmenlerin Uyum Programı'nı
uygulayan öğretmenler, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede uyum eğitimiyle
ilgili faaliyetlerini sürdürecektir. Bu sürede öğretmene fiili olarak girmiş olduğu
dersler dışında, uyum süreci kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir ücret

ödenmeyecektir.
b) Özel Ögretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum

Programı'nın okuliçi faaliyetleri, okul/kurum müdürü ya da okul/kurum
müdürünün görevlendireceği müdür yardımcı s ı tarafından yürütülecektİr.

c) İlzilçe milli eğitim müdürlükleri, Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan
Öğretmenlerin Uyum Programı'nın okul dışı faaliyetlerinin de, çevre şartlannı ve

eğitim imkanlarını dikkate alarak, faaliyetin özellİğine göre, hafta içİ ve/veya

MilIi Miidal'aa Cadç. 6/4 Kızılay,'ANKARA
il lcktronik A ğ: w rvrv. rıygııı. ırıc[ı. gor,. tr

c-posıa : ovenı(rı\lllı'b.g«ı v. tr

A_vı,ıntı]ı bilgi için: SgıTıa KAilVllcl
Tcl: (0 .3 l2)4 | _'}2(ı3 ]

l.ıks: (0 jl2)4lq62'ü4

Buevrakoüvenli elektronikiınzaileimzalanıııstır.http://evraksorctı,ıneb,gov.tradresinden 8e93-e854-32CB-9Cb7-ClbC koduilcteyııcdilebilir



hafta sonu uygun görülen gün ve saatlerde uygulanmasını sağlayacaklardır.
d) Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum Programı

kapsamında yapılacak olan okul dışı ve hizmetiçi faaliyetleri Aday Öğretmen
Yetiştirme Sürecinde olan aday öğretmenlerle birlikte yapılacaktır.

e) Özel Öğretim Kurumlannda Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum
Programında kullanılacak olan formlar ekte gönderilmiş olup doldurulan formlar
okul müdürü tarafından imzalanarak ilgili öğretmenin özlük dosyasında
arşivlenecektir. Aday Performans Modülüne veri girişi yapı [mayacaktır.

0 Özel Öğretim Kurumlannda Adaylığı Kaldırılan Ögretmenlerin Uyum
Programı'nın yapılıp yapılııadığının takibi okul/kurunı müdürü tarafından
yapılacak olup programın yürütülmesinden il milli eğitim müdürlükleri sorumlu
olacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Semih AKTEKİN
Bakan a.

Genel Müdür

EKLER:
l. Program(ll sayfa)

2. Formlar (5 adet)

3. Örnek Film Listesi (l sayfa)

4, Örnek Kitap Listesi (l sayfa)

Dağıtım:
B planı 8 ı İl Valiliğine

Milli Mticlalaa (adç. 6/4 Kızılay/ANKARA
Elektı,oııik Ağ: rvrvw.oygın. ıııeb, gov,l r

c-posta: oy gn,ı(ıiımcb.gtıv. ır

Ayrınıılı bilgi için: Scına KAllVECl
'l'el: (0 ] l2)4l326] l

Faks: (0 1|2\41962'74
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Ö znı Ö Ğ nnrrc İ ıvı ru Ru ML ARIN D A AD AyL ı Ğ ı x.tı,uRILAıı
öĞnBrıvıENLERiN UyuM pRoGRAMI

ı.uıorrı"n öğretmenlere uyum programı sürecİnde,

42 saat okul içi faaliyetleri,

90 saat okul dışı faaliyetleri;

168 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzere

Toplam: 300 saat eğitim verilecektir,

Öğretmenlere göreve buşl

Okul lçi Gözlem ve Uygulamalar
42

Okul İçi Faaliyetler
(42 Saa$

l

Şehir KimliğiniTanıma
l8

Okul Dışı Faaliyetler
(90 Saat)

7

J

4

5

Kurumsal İşleyiş
l8

Yanı Başımızdaki Okul
l8

Tecrübeyle Buluşma

Gönüllülük ve Girişimcilik Çalışmaları

12

|2

6

,7 Mesleki Gelişim ve Kariyer
l2

Kitap Okuma (5 adeQKitap Okuma 8

Film lzleme (t0 adet)Film lzleme 9

Türkiye'de Demokaşi Serüveni ve l5 Temmuz Süreci 6

Hizmet İçi Eğitimler
(l68 Saa0

l0

ll Anadolu'da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları 60

,:

:
y
l5

KülttJr ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri l8

Dünden Bugüne Öğretmenlik
|2

İnsanı Değerlerimiz ve Meslek Etiği
|2

Öğretmenlikle İlgili Mevzuat Programı
12

Etkili tletişim ve Sınıf Yönetimi
|2

:
l7 Milti Eğitim Sisteminde Cüncel Uygulamalar

Caişmlş Ülkelerin Eğitim Sistemleri, Uluslararası Kuruluşların Sisteme

yaırsımaları

l2

12

:
l9 Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Ömek Proje|er

|2

§ııı (]ılı§mıı Kıııııılırı Süı,c(Sı:ıt)

1



1. BÖLÜM

OKUL İÇİ VE OKUL DIŞI FAALiYETLER

GENELAMAÇLAR
Bu programın uygulanma sürecine katılan öğretmenler,

1. Eğitim ortamları ve yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir.

2. Okul içi eğitim faaliyetleri ve sosyal kültiirel etkinliklerin uygulanma silreçlerini

tanlr.

3. Görev yapacağı eğitim çevresini tanır ve sosyal yapısını bilir.

4. Eğitim ve öğretim süreçlerinde yer alan paydaş kurumlar ve işleyişleri hakkında

bilgi sahibi olur.

5. Mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark edeı.

6. Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllültik esaslı faaliyetlerin farkında olur.

7. Eğitim ve öğretim süreçleri ve okul dışı faaliyetler ile ilgili izleme ve

değerlendirme raporu hazırlama becerisi kazanır.

UYGULAMA İİ,n İİCİİİ AÇIKLAMALAR
1. Uyum programındaki öğretmen, ders ve diğer görevleri dışındaki stiırelerde uünım

eğitimiyle ilgili faaliyetlerini stırdiirecektir. Bu sürede öğretmene fıili olarak

girmiş olduğu dersler dışında, uyum süreci kapsamındaki faaliyetler için herhaııgi

bir ücret ödenmeyecektir.

2. Bu süreç, eğitim kurumu yöneticisi tarafından öğretmene verilecek çalışma
programl doğrultusunda gerçekleştirilecektir,

3. uyum programı siırecindeki öğretmen haftada 2 (iki) saat ise ,okul içi gözlem ve

uygulamılar' yapacaktıı.

+. lııİıçe milli eğitim müdürlükleri programln uygulanınasında çevre şartlannı ve

eğitim imkanlannı dikkate alarak okul dışı faaliyetlerini faaliyetin özelliğine göre

hafta içi ve hafta sonu uygun göülen giiılerde uygulanmasını sağlayacaktır,

5. uyum programl stirecindeki öğretmen haftada 4 (dört) saat ,okul drşı faaliyetlere

katılacak olup, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri bu konuda öğretmenlere kılavuzluk

yapacaktır.

6. Bakanlıkça hazırlarıan formlar okullar tarafından kendi okul ve çevre şartlanna

göre uyarlanarak kullanılabilecektir.

KURUMLARINDA ADAYLIĞI KALDIRILAN

öĞnBrırnxı,ERiN uyuM pRoGRAMI öznr rasıo

A. oKUL İçİ reıı-İvnrı,nn
- Öğretmenler haftada 2 (iki) saat okul içi gözlem ve uygulamalar yapacaktır,

B. OKUL DIŞI FAALiYETLER
_ Öğretmenler haftada 4 (dört) saat okul dışı faaliyetlerde bulunacaktır. iyilçe milli eğitim

müdürlükleri bu konuda öğretmenlere rehberlik yapacaktır,

2



A. oKÜt İÇİ reııİynrlER ( Haftada 2 (iki) saat olmak üzere toplam 42 Saat)

ETKİNLİKLER İŞLEYİş AÇIKLAMALAR sÜ,RE

Okul İçi Gözlem
ve Uygulamalar

l. Uyum programı sürecindeki

öğetmen, öğretmenler

kurulu, zümre öğretmenler

kurulu, şube öğretmenler

kurulu, rehberlik hizmetleri
yürütme kurulu, öğrenci
davranışlarını izleme kurulu,
disiplin kurulu, okul aile
birliği toplantısı, anma ve

kutlama komisyonu, sosyal

etkinlik ve kulüp

çalışmalan, satın alma,

muayene ve teslim alma
komisyonu, servis denetimi,

kantin denetimi, yetiştirme

kurslan gibi okuldaki bütUn

kurul ve komisyonları izler.

2. Okul yerleşkesinde yer alan

bütün birim ve böliimleri
tanır ve işleyişi hakkında
bilgi sahibi olur (Pansiyonu

olmayan okullarda görev

yapan öğretmenler en az l
giin pansiyonlu bir okulda
gözlem yaparlar).

4. Okul içi birimlerdeki
toplantılarda aktif görev ahr.

5. Okul gelişimiyle ilgili saha

çalışması yapar ve

önerilerini de kapsayarı

rapor hazırlar.

6. Anma, kutlama, sosyal

etkinlik, gezi vb.

çalışmalarda görev alır.

7. Dönem sonu iş ve
işlemlerinde aktif olarak
görev alır.

Bu süreçte haftada2
(iki) saat okul içi
gözlem ve uygulama
yapılacaktır.

Okul içi gözlem ve

uygulamaları
değerlendirmek itzere
aynı ilçede veya eğitim
bölgesinde görev yapan

öğretmenler komisyon

çahşması ile bilgi,
birikim ve tecrübelerini
paylaşırlar. Bu
komisyonlara danışman

öğretmenler sırasıyla
başkanlık eder.

42

I

3



B. OKULDIŞI F ( Haftada 4 (dört) saat olmak üzere toplam 90 Saat)

kapsamda yaptığı

her tiir faaliyetle
ilgili ekte yer alan

ilgili formu doldurur
ve dosyasına koyar.

Uyum programındaki öğretmen yaşadığı

şehirdeki müzeler, tarihi eseıler, coğrafi

mekAnlar, ören yerleri, turistlik mekdnlar vb.

kurum ve alanları tanır, bu mekAnların

yetkilİleriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği
imkAnlarını araştırır.

Atandığı il ile ilgili maddi, manevi ve sözel-

kültüel değerler, demografik özelliklere ilişkin

dosya,/sunum hazırlar.

Şehir Kimliğini
Tanıma

Bu faaliyetler iVilçe
milli eğitim
müdürlüklerinin
kooıdinasyonunda
grup faaliyetleri
olarak
yürütülecektir.

Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı,

il/ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi kurumların

işleyişi hakkında bilgi edinir. Miimkün olan

durumlaıda mülki ve idari amirlerle tanışır ve

tecrübelerinden istifade eder.

Kurumsal işleyiş

Bu faaliyetler il/ilçe
milli eğitim
müdiirlüklerinin
koordinasyonunda
grup faaliyetleri
olarak
yürütülecektiı.

veya ilçesinde bulunarı rehberlik ve

araştırma merkezleri (RAM), bilim ve sanat

merkezleri (BİLSEM), halk eğitim merkezleri

(HEM) gibi farklı eğitim kurumları ve okul

türlerinde gözlem yapar ve işleyiş farklılıkları
hakkında bilgi sahibi olur.

Yanı başımızdaki
Okul

Bu faaliyetler il/ilçe
milli eğitim
müdiirliiklerinin
koordinasyonunda
grup faaliyetleri
olarak
yürütiilecektir.

Emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş

şüıslarla bir aıaya gelerek tecrübelerinden

istifade eder.

Tecrübeyle

Buluşma

ropl,rrna t irm"t uygulamaları çerçevesinde

çevresindeki gönüllü kuruluşlan tanır ve

gönüllü çalışmalarda görev alır.

Gönüllülük ve

Girişimcilik
Çalışmalan

4



Mesleki Gelişim
ve Kariyer

ı. üniversiteGr,aarı aljE1İl-
kuruluşlar, halk eğitim merkezleri,
özel kurumlar ve STK'Iarın mesleki,
sosyal ve kişisel gelişimine katkı
sağlayacak imk6nlarını tanır.

Bilimsel toplantılara katılıı
(Konferans, sempozyum, panel vb.
etkinliklere dinleyici olarak katılma
veya bildiri ve poster sunma)

Sanatsal etkinliklere katılır. (Sergi.
tiyatro, sinema, vb. sanatsal
etkinliklerden haberdar olur ve
katıhr.)

2.

3.

Bireysel olarak
mesleki ve kişisel
gelişim becerisi
kazanmalan için
il/iIçe milli eğtim
müdi.irliikleri gerekli
aIaştıİma ve
duyuruları yapaı.

12

Kitap Okuma

Yetiştirme programı süresince eğitim ve
öğretmeniik!e ilgili ömek kitap listesinden
okuduğu kitapları eleştirel bir gözle
değerlendirerek, bu kitapların kişisel ve
mesleki gelişimine katkılarıyla ilgili
düşüncelerini kitap okuma değerlendirme
formuna yazarak değerlendirir.

5 adet

Film izleme Yetiştirme Programı süresince eğitim ve
öğretmenlikle ilgili örnek film listesinden
izlediği filmlerin kişisel ve mesleki gelişimine
katkılanyla ilgili düşüncelerini film
izleme/değerlendirme formuna yazarak

değerlendirir.

1 0 adet

Toplam Sürt (saat) |32



2. BÖLÜM

HizMET içi EĞiTiM UvGuLAMALARJ

A. GENELAMAÇLAR
Uyum Programı sürecindeki öğretmenler;
1. Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir.
2. Kültit ve medeniYetimizin özündeki/temellerindeki eğitim anlayışının farkında olur.
3. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen milli, ahlaki, insani, manevi ve

kültiirel değerlerimizi benimser.
4, Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle otan ilişkisini fark eder.
5. Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir.
6. Milli eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalannı bilir.
7, Ögrenme siireçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamalan kavraı.
8. Ulusal ve Uluslararası gelişmeler ışığında ülkemizin eğiıim perspektifi hakkında bilgi sahibi

olur.

9. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir.

B. UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Öğretmenler okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, toplam i0 adet (168 saat )
hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılırlar.

2. Hizmetiçi eğitimler merkezden talimatlı mahalli faaliyetler olarak uygulanır. Bu
faaliyetler, eğitim öğetimi aksatmayacak şekilde plan|anacak olup, gerehiğinde
akşamları ve hafta sonları da yapılabilecektir.

3. Ögretmenlerin tamamınrn kahlacağı uygun eğitim ortamlaı,ı tercih edilir.
4. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli,

üniversiteler, STK'lar, özel ve kamu kuruluşlan ve alan uzmanlarından yararlanılır.
5, Hizmetiçi eğitim faaliyetleri mahalli olarak düzenlenebileceği gibi uzaktan eğitim

yoluyla da düzenlenebilir.

GENEL
AMAÇLAR SEMİNER KONULARI KAZANIMLAR süRI'

Demokatik bir
toplumun oluşum
ve gelişiminde

öğetmenlerin ve

eğitimin rolünü
kavrar.

Türkiye'de Demokrasi Serüveni ve
15 Temmuz Süreci

l}u senıinerin sonunda
öğretmenler,

l . Osmanlı'dan giintimtize
ülkemizdeki
demokratikleşme süıecini
ttinı aşamalanyla bilir.

2. Cunıl-ıuriyet tarihi boüıuıca
yapılan askeri
mtidaheleleri ve buıılann
denıokatik yaşama
zararlarını fark eder.

3. l 5 Temmuz darbe girişimi
ve sonrasındaki demokasi
zaler i nin Türk tarihindeki

6

6



önemini faık eder.
4, Deınokratik bir toplumun

ol uşumunda öğetmenlerİn
vc okullann roliinü kavrar,

kültiirel

çeşitliliklerimizi
ve eğitimle olan
ilişkisini fark
eder.

Anadolu'da Çok Kültfulülilk,
Kaynaklaıı ve Eğitime Yansımalan

a. Külrürel çeşitliliklerimiz
b. Bir arada yaşama külti.irü
c. Yaşayan dil ve lehçeler

I]u sem iı-ıerin sonunda
il!ıretmcı-ıler,

l . Ülkemizdeki kült{lrel
çcşitl itiklerimizi açıklar.
2. Bir arada yaşama
kiiltürünü ve yansımalannr
yorumIar.
3. Yaşayan dil ve
lchçelerin farkında oluı.
4. Gtirev yapacağı yörede
liirlıçe dışında yaygın
olarak kullanılan dil
lıakkında bilgi sahibi oluı
ve bıı dilde kendini temel
diizeyde ifade edebilir.

60

Oğretmenlik
mesleğinin

misyonunu bilir,
aidiyet ve

adanmlşlık
duygusu gelişir. b.

Öğretmenlik mesleğinin
tarihi temelleri ve
misyonu
Geçmişten günifunüze

öğretmenlik
Öğretmenliğin milli ve
evrenseI sorumlulukları
ilham veren
Ögretmenler ve

Unutulmayan
Öğretmenlik Hatıraları
Yansıtıcı Düşünme ve

Araştırmacı Öğrelmen
Modeli

l.

3.

l} ıı seminerin sonunda
öğretmeı-ılcı,,

l. Gcçmişten gi.intimiDe

öğretmenlik
ıııesleğinin tarihi
seriivenini özetler.

2, Öğretmenliğin milli ve
cvrensel
sorumluluklarının
lıirkında olur.

i. illııım veren
öğretmenlerin temel
(;zelliklerini açıklar.

4. Yansıtrcı Düştinme
bccerisine sahip
A raştırmacı Ögretınen
N,lodelinin
özclliklerini

ı ıı isallerle açıklar.

12

l(ültiir ve

medeniyetimizin
özündeki/temelin
deki eğitim
anlayışının
farkında olur.

Kültiir ve Medeniyetimizdc
Eğitim Anlayışının Temelleri
a. Kültür ve

medeniyetimizde
eğitimle ilgili özgün

düşünceler ve tespitler
(Asya'nın Kandillcri ve

Bahya Doğru Akan

l lu semiııeı,iıı sonunda

öğretmeııleı^
l. l( i]ltür ve

ı ıı,_,deniyetimizde

c_-,!ıimle ilgili öne

ç ıl:ııı-ı özgün
tlli;lıinceleri ve

ıı ıı layışlan fark eder.

18
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Nehir belgeselleri
izlenir)

b. Eğitimin terbiye ve irfan

boyutu
c. Eğitimde sevgi, şefkat,

merhamet temelli
yaklaşım

d. Medeniyet
öncülerimizden
eğitimde ömek
davranışlar

]. Eğitimin terbiye ve

irliın boyutunu açıklar.

.l. l]ğitimde sevgi, şefkat
vc merhamet temelli
yaklaşımı kavrar.

4. Eğitimde, medeniyet

öııc ülcı ıınizden giintimiize
yiı ı}sı),1ı]) örnek dawanışlaıı
yt, ı ı.ıııı lııı,.

l739 sayılı Milti
Eğitim Temel
kanununda

belirtilen milli,
manevi, ahlaki,
insani ve kültürel
değerlerimizi
benimser.

1. ue OeğBrl"r l I}u semine,riı, ,onunda

Eğitimdevarlık, hayat,

bilgi, insan ve değer

bütünselliği
Eğitimde duygu,

düşünce ve davranış

uyumu
Milli, evrensel, ahlaki
ve kültilrel değerler

kazandırdıkları
Öğretmenlik Mesleğinin
Temel Değerleri ve Etik
ilkeleri

öğretme nleı,.

l. Viıılık,hayat,bilgi,
insan ve değer

ilişkisini eğitim
aç ı sından bütiirısellik
lııivutu ile açıklar.

: ,). lv i lli, evrensel, ahlaki

ve t<ültürel değerleri

aç ıklar.

3. Dı,ğerlerin insan

e ailimindeki etkisini
r,ı li azanımlannı
si', ler.

-+. (')]retmenlik

nıısleğinin temel

ıl..,;erlerini ve etik
i ll :,.,lerini ömeklerle
iıç , 'ı lar.

_5. ('ı - :,etmenlik mesleği

i] , Irağdaşmayaİr

c|ı ı,ranışlaıı
(tı ,eklendirir.

b.

d.

12

l Bu semiııeriı onunda
I

löğretmenleı,.

İ l. ()-,,ncilerleve

' ",, "erle etkili iletişim
l

l l<', :ııa stratejilerini
I k,,, ,.r.
I

] r K , ııın içi ve kurum
l ,l,. , iletişim

|2Ögretmenlik
uygulamalanna
yönelik bilgi ve

becerileri gelişir.

1. Ömek Uygulamalarla
Etkili İletişim Becerileri

a. Genel iletişim becerileri

b. Öğrencilerle iletişim
c, Velilerle iletişim
d. Kurumsal iletişim, temsil

ve protokol kuralları

2. Etkili Sınıf Yönetimi



Milli eğitimin
genel

politikalannı,
gtincel

önceliklerini ve

uygulamalannı
bilir.

uluslararası
gelişmeler

ışığında
ülkemizin eğitim
perspektifi

hakkında bilgi

a. Sırufyönetimini
oluşturan stireçler

b. sınıf kuralları
c. Sınıf yönetimini

etkileyen öğretmen
davranışları

d. Istenmeyen davranışlara
yönelik stratejiler

1. Milli Eğitim Sistemi ve

Öğretmenlik
Öğretmenlik mesleği
genel yeterlikleri
Milli Eğitimde
Elektronik Uygulamalar
E-okul, MEBBİS, e-

kurs, e-pansiyon vb.

uygulamalar
b. Fatih projesi ve EBA

uygulamaları
3. Araştırmacı öğretmen

Modeli ve Eylen
(Aksiyon) Araştırması

l . Medeniyetimizin Analizi
(Dünü, Bugtinü ve
Geleceği)
2. Uluslaıarası Bağlanıda
eğitim alanında gelişmeler
a. Başarıh ülke örnekleı,i

bc,, urilerinin faıkında
olııı,.

Kı, ı,ıımlar arası iletişim
vc ;ırotokol kurallannın
ijıı'.ıırda olur.

Sı ı:iiçi kurallan ve
sı ı : l' yönetimini olumlu
Vt| ,ı1tı65g2 etkileyen
öa",,tmen dawanışlannı

Yı'",,ııılar.
isı , ,ıııeyen
(lıı, " ııııışlara yönelik
yt, 'stratejİler

gı,i;stİrmesİ

gı, ı,,l<tiğinin farkında

4.

5.

ol,, .

6. Sı |'r,önetimİnde

ö; ,ıııenin lider
<lı ,ıııışlarının ve
eıl :liğinin farkında
olıı,.

2.

Bu semiııeriı oııunda

öğretmeııleı,-

l. (,,

geir

farl

2, I1,"

Mi
paüı:

L|}':

3. l::

rı.

1l

4. Aı

),i:

(,'

k,

cıl

,ıııenlik mesleği
.,cterliklerinin

!a olur.

ıınlığın e-okul,
ıİS, e-kurs ve e-
,on gibi elektronik
,ıııalarını bilir.
ı projesi ve EBA
', ııııalarının

,ııcla olur
:,ıllacı Öğretmen
|ştmı ve Eylem
:voıı) AraştııInası
ıııııda bilgi süibi

ıllL|nda

!cniyetimizin

'ııi.iııii ve
"ğiııi yorumlar.

iııı alanındainlandiya, | 2,
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sahibi olur. Singapur)
b. Alternatif okul ve eğitim
modelleri (ev okul, ı-ızııl<tan

eğitim vb,)
3. Uluslararası kuruluşlar ve
Ttlrk Eğitim Sistemine
yansımalan (AB, OECD,
LJNICEF, LINESCO, İİr vu.
kuruluşların eğitinıle i |,ıili
faaliyet ve raporları ntla

Türkiye'nin yeri)

t

:

(

3.

l

ögrenme
süreçleri ve

eğitim etkinlikleri
ile ilgili model

uygulamaları
kavrar.

l. ulusal ve uluslararası

eğitim projeleri vc

örnek projeler
Sosyal sorumlı"ıltık

projeleri ve örııck
projeler
Bağımlılıklar ve

rehberlik faal il,c1 1.,,1,

Medya okuryazarlığı ve

sosyal medya ktıl lıııınrı
örnek vakalarlıı t,- iıiııı
sürecinin izleııııresi ve

değerlendirilmı,si
Ögrenen okul; sosı,ııl

kültürel etkinl ik lcr ı,c

eğitim süreciııc çı!: j[cç|,

iyi ömekler

,)

J.

4.

5.

6.

Bu semiııeı]

öğretmeııleı
1.

2.

ı

4,

5

6

l
!

I

Eğitim ve

öğretim ile ilgili
mevzuattaki

temel konulan
bilir.

1. 657 sayılı Devlet
Memurları kaııtı
4483 sayılı Meııı
Diğer Kamu
Görevlileriniıı
Yargılanması LIıı

.,
ıltl.
ııı,lıır ve

rl< l<tııda

1(]

l

ll6.
l
l
l

I

Il
i:
llı
Il,)| ,,
l_-...--

l a rarası
,ıııelerin farkında

slararası
iyetler ve
,ılarda Türk Eğitim
.,ıı-ıi lıakkında yer
,,ortımları bilir.

ısal ve uluslararası
l lcrin nasıl

'ııııdığını ve
,l< leştirildiğini
lcr ışığında fark

, ,kler üzerinden
l sorumluluk

' ' ,ı,iııin önemini
ı]

: icştirildiğini

l lc bağımlılığı,
,ı,i vc nasıl başa
,ıi,ını açıklaı.
,ı okuryazarlığı
, ,ıl medya

llllllltl olumlu ve

",ıız yönlerini
,,clcr.

.ıl l<iilttirel

lilcrin eğitim
,: ve okul

',;ıe etkisini fark

,l kıilti.irel

'i,lcrde bazı
,ı,i açıklar,

ıltıluklanru ana

ile bilir.
,lırda geçen



Kanun,
l739 sayılı Milli lıiiıiı-ıı
Temel Kanunıı,
652 sayılı Milli l]iitiııı
Bakanlığının TeşIı i lııt ve

GörevleriHakkııı |ıi

Kanun Hükmiin,!.,
Karamame,
5580 sayılı Özt,l
Öğretim Kurı.ıııı l ;, :,ı

Kanunu,
6331sayılı İş S: '' :,ı ı,c

Güvenliği Kıııı",
Görevin gerekt;
diğer mevzuat

,c öğretim ile
:vzuatı tanır.

1:ğitim Temel
,ı'ırda belirtilen

'itiınin genel ve
,:ıçlannı bilir.
ilğretim İle

ıctmelikleri ve
,evzuatı tanır ve

l:ııkkında

i
l
1

l ,ı,

11

(,

i

3.
I

I

l;

i

4.

i



Form-1

ÖZEİÖ Ğ ngrivı KU RU MLARIND A ADAYLIĞI KALDIRILAN Ö ĞRETMENLERİN
ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. Kimlik Numarası

Okut/i(uru m-illilçe

J_n.., - ...l...l20..,
tNot:Buformbirsonrakihaftaöğretmeninnetürçılışmalaryapacağınıp|i"l1T11]::::^lj.lr,]u..,."u

duru m lard g birdq_fazle foıg

Çalışma Yapılan
Okul/Kurum-lVIlçe

Okul Dşı FaaliyetlerOkul İçi Gözlem/ Uygulama

Çalışma yapıtacak alan ve yapılacak çalışmalar

Diğer faaliyetler:
(Varsa eğitimle ilgili
izlenecek film,
okunacak kitaplar ve

diğer soysal
etkinlikler)

Okul Müdürü
.....l .....,l20...

|mza
Adı Soyadı

Öğretmenin Adı Sovadı

Branşı



öznı öĞnpriu KURUMLARINDA ı»ıyı.,ıĞı
ÇALIŞMA PROGRAMI

Form-2

öĞnBrrvıENLERiNI(ALDIRILAN
(..... hafta)

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

öğretmenin Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Branşı
OkuVKurum/tl/Ilçe

Çalışma Yapılan
OkuVKurum/IVIlçe

Çalışma Yapılan Alan ve Yapılan Çalışmalar

Diğer fıaliyetler:

(Varsa eğitimle ilgili
izlenen film, okunan
kitaplar ve diğer
soysal etkinlikler)

Film İz|eme/ Kitap
okuma formu
eklenecektir.

Sayfa l



Haftaıık Geneı
Değerlendirme

(Öğretmen, bu
kısımda bu hafta
içinde
gerçekleştirdiği
faaliyetlerin bir
öğretmen olarak
kişisel ve mesleki
gelişimine nasıl
katkıda bulunduğunu
değerlendirecektir)

Öğretmen

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

Adı Soyadı:

lmıa

okul Müdttrü

Adı Soyadı:

imza:

Sayfa 2



Form- 3

öznr ö Ğnr rivr KuRuM LARIND A AD AyLIĞI KALD IRILAN ö ĞRETMENLERiN
ÇALIŞMA PROGRAMI

Öğretmenin Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Branşı:
O ku l./Ku ru m -İ l./İlçe :

Kitabın adı ve yazarı:

Okumuş olduğunuz kitabın mesleki ve kişisel gelişiminize nasıl bir katkıda
bulunduğunutartışınız:

Öğretmen
Tarih

Adı Soyadı



Form- 4

öznı öĞnnripı KURuMLARINDA ADAyLIĞI KALDIRILAN öĞREruınxırRix
ÇALIŞMA PROGRAMI

Oğretmenin Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Branşı:
OkuUKurum-İl/İlçe:

Filmin adı:

Filmin gösterim yılı, süresi ve ülke:

olduğunuz filmin kişisel ve mesleki gelişiminize nasıl bir katkıdı bulunduğunu
tartışınız:

Öğretmen
Tarih

Adı Soyadı
lmza



Form- 5

ÖZnr ÖĞnBrİVİ KURUMLARINDA ADAYLIĞI KALDIRILAN ÖĞRETMENLERİN
ÇALIŞMA PROGRAMI

Yapılan Faaliyet:

Faaliyetintarihi ve İü resi :

Yapmış olduğun uz faalivetin
öğretmenle buluŞma vb.) kişisel ve mesleki gelişiminize nalıl bir-kıtı<ıaa İrı"na,rgunutartışınız:

Aday Öğretmen
Tarih

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası:



önNBx riı,ıvı ı,isrrsi
(Alfabetik Sırayla)

l. 3 Idiots

2. AmericanTeacher

3. Asyanın Kandilleri (Belgesel)
4. Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)
5. Billy Elliot
6. Birinci Sınıf / The First Grader
7. Can Dostum / Good Will Hunting
8. Canım Öğretmenim / MonsieurLazhar
9, Hababam Sınıfı (1975)

10. Hababam Sınıfi Dokuz Doğuruyor (l97g)
1 1 . Hababam Sırufi Güle Güle (l98l )

l2. Hababam Sınıfi Sınıfta Kaldı (t976)
l3. Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

14, Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)
15. İki Dil Bir Bavul
1 6, İmparatorlar Kulübü
17,Kara (Black)

l8. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

l9. Koro / LesChoristes

20. Kör Nokta

2l. Olmak ve Sahip Olmak / Etre et Avoir / To Be and To Have
22. ÖltlOzaırlar Derneği lDeadPoets Society
23. Özgnr|ük Yazarları

24. Patch Adams

25, Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland's Opus
26. Sınıf / EntrelesMurs (The Class)

27, Süpermen'i Beklerken / Waiting For Superman

28. Tepetaklak Nelson lHalf Nelson
29.The Blindside

30. Yerdeki Yıldızlar /Taare ZameenPar



önxpx xirap ı,isrnsi

Kitap Adı YayıneviYazar Adı
İletişim Yayıncılık

1 Atay, O. Rir Rilim Adamının Romanı
Kubbealtı Neşriyat

2;J
Ayverdi, S. Milli Kültür Meseleleri ve Mzuırıt Dqyg4gg

Bal, M. A. Osrnarılr' dan Cumhuriyet' e Meşhurların
Okıı'l Anıları (1 870-1940)

Art Yayınları

Tügrrer Yayınları
4 Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl ttır iııtım

ir""on.ı Olıır?
Rifmeven Gece öttıken Naşriyat

5 Enç, M.
trzilenl erin pedasoiisı Ayrıntı Yayınlan

6 Freire, P. pan yayınları
1 Gaarder, J. §nfie'nin l)iinvası

BeyazYayınlan
8 Glasser, W. Recerı qı zl ı ğın olmadığl okul

Varlık Yayınları
9 Goleman, D. I],,*roıı§,nl ZekA

Metis Yayınları
10 Gulbenkiaıı

Komisyonu
Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilımlerın
wenirlen yanılanması İjzerine Rapor

inkılap Kitabevi
l1 Güntekin, R.N, AnrmeL

Bevaz yayınları
|2 Holt, J.

(- Llar Neden Basarısız L)Iur',
sule yayınları

13 Illich, I. Okulsuz Toplum
Klasik Yayınları

l4 Izzetbegoviç, A. I)nöıı rıe Ratı Arasında lslam

@İnsanlar: Sosyal
P"ilrnlniive Gİrİs

Evrim Yayınları
15 Kiğıtçıbaşı , Ç.&

Cemalcılar, Z.
l\/ hrcrn Macera Yeryüzü Yayınları

l6 Kan, Ş. H.
EEIi..-üro.i.e z Yayıncılık

|7 Kant,I
Sir Egitim Tasavvuru Olarak
ırıf ahal l e/sıhvan Mektenlerı

Dergdh Yayınları
18 Kara, İ. & Birinci, A.

Yapı rreai Y4y4!urı
l9 Karabekir, K. /-^nıılz Darıarnı7

L[,zrr'lq l(,ırk Snaf Diriliş Yayınları
20 Karakoç, S.

Diriliş Neslinin Amentüsü Diriliş Yayınlan
2| Karakoç, S.

Yapı Kredi Yayınları
22 Khan, S,

: Beş Şehirli
ö,..L Kisilikler

kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınlan/.J kültür ve Turizm

Bakanlığı Hece Yayınları
24

B
Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda ıJııgl, utorıIe ve

T .:L^-6l Eliitim
eltı, ritaplarYayür,gy]_

McCourt. F. Öğretmen
56ğrr,ırn Bilgisi Batın,n Bilimi
V ^ç^ V arrcf 1r^n Kelİmeler

MAB
26 Needham, J. İz Yayıncılık
27 özOenOreır, n.

inde sekiz

Yılım
Alrrr| §ılzıntıqı

rubbealtı Akademi
Yayınları28 Özemre, A. Y.

Can Yayınları
29 Pennac, D.

@inae
CoLil L{nca

Hayat Yayınları
30 Petrov, G. Metis Yayınları
31 Rancier, J.

Emile@
giüi* Tarihi sohbetleri
Bozkırdaki Çekirdek

Kilit Yayınevi
32 Rousseau. J. J Ömten Neşriyat
33 Safa, P. Timaş Yayınları
34 Sezgin, F. Tüaki Yay,nlan
35 Tahir, K. DEffi-Yuy,nla.
36 Topçu, N. lurklve nln lvlaarrr Ee yayınları
31 Toros, H. Asya-nln l\anul

1


